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बूढीगण्डकी आयोजना तत्काऱ शुरु गनन माग
याष्ट्रिम गौयवको आमोजनाका रूऩभा यहे को फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजनाराई तत्कार ननभााणको
चयणभा रैजान सयोकाय समभनतरे आग्रह गये का छ ।

फ्रान्सेरी कम्ऩनी ट्््माक्टफेररे ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन तमाय ऩारयसकेको य सो प्रनतवेदन
छरपरका क्रभभा यहे कारे तत्कार ननणाम गये य ननभााण शरु
ु गना जोड ददइएको हो ।

कुर एक हजाय दईु सम भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाराई सयकायरे चारु आवभा रू. तीन अफा २५ कयोड

फजेट ववननमोजन गये को छ । सो आमोजनाका कायण धाददङ य गोयखाका कयीफ ऩाॉच हजाय ऩरयवायका ४५
हजाय नागरयकराई ववस्थाऩन गनऩ
ुा ने बएकोछ ।
गत वैशाख १२ गतेको गोयखा बक
ू म्ऩका कायण आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीमवासीरे घय तथा
आवास ऩन
ु ्ननभााण गना ऩाएका छै नन ् । प्रबाववत ऺेत्रका जनतारे आमोजना तत्कार शरु
ु गनऩ
ुा ने ववचाय
याखेका थथए ।

सो अवसयभा उऩप्रधानभन्त्री एवभ ् ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे स्थानीम जनताको भाग य
बावनाराई सम्फोधन गने गयी आमोजना अगाडड फढाइने फताए ।

आमोजनाराई समभनतभापात अगाडड फढाउने कक कम्ऩनी भोडरभा अगाडड फढाउने बन्नेभा छरपर जायी
यहे को बन्दै भन्त्री यामभाझीरे सो सम्फन्धभा सभेत उथचत ननणाम मरइने फताए ।
व्मवस्थावऩका–सॊसद् भातहतको कृवष तथा जरस्रोत समभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे आमोजनाको
रगानीको भोडरका ववषमभा समभनतभा सभेत छरपर बइसकेको उल्रेख गदै आगाभी ददनभा सभेत थऩ
सहजीकयण गना तमाय यहे को फताए ।
नेकऩा (एभारे)का साॊसद गुरूप्रसाद फुरााकोटीरे आमोजना भुरुकको बएकारे स्थानीमवासीफाट अवयोध
हुन्छ कक बन्ने आशङ्का नयाख्न आग्रह गये का थथए ।

आमोजनाका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद दे वकोटारे आमोजनारे चारु आवमबत्रै स्थानीमवासीराई भआ
ु ब्जा
ववतयण गना शरु
ु गने य आमोजना ननभााणको चयणभा प्रवेश गने जानकायी गयाए ।

जराशममुक्त आमोजनाका रूऩभा यहे को सो आमोजना काठभाडौँ, थचतवन य ऩोखयाजस्ता ठूरा शहयको
ववद्मुत ् भाग ऩरयऩूनता गने आमोजनाका रूऩभा मरइएको छ । यासस
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माथथल्ऱो तामाकोशी ननमानण अवथध बढ्ने
जीवन फस्नेत

ऩेिोमरमभ ऩदाथाको अबाव बए अझ रष्ट्म्फने सम्बावना

फहुप्रतीक्षऺत ४ सम ५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ् आमोजना २०७४ असायभा ऩनन सम्ऩन्न नहुने
सम्बावना फढे को छ । ‘ऩेिोमरमभ ऩदाथाको अबाव अझै एकदे खख २ भहीना ननयन्तय यहे भा आमोजना ननभााण अवथध
फढ्नेछ,’ आमोजना प्रभख
ु ववऻान श्रेरठरे बने । नेऩार इष्ट्जजनीमसा एशोमसएशनरे गये को ‘इन्फ्रारटक्चय टक’

कामाक्रभभा ऩेिोमरमभ ऩदाथा सहज बए ऩनन तोककएको सभमबन्दा ४ दे खख ५ भहीना आमोजना अवथध थऩघट हुन
सक्ने उनरे फताए । मसअनघ आमोजना व्मवस्थाऩनरे बूकम्ऩ, वषाा य ‘रयभोबफराइजेशन रयकबयी’
अवथधरगामतका कायण १ वषा दढरा बई २०७४ असायभा सम्ऩन्न हुने जानकायी ददएको थथमो ।

गत वैशाख १२ गतेअनघ २०७३ असायभा ननभााण सम्ऩन्न हुने तमायीभा यहे को आमोजना बूकम्ऩ य वषााका कायण ७

भहीना दढरो बइसकेको छ । व्मवस्थाऩनरे आमोजनाभा ‗रयभोबफराइजेशन रयकबयी‘ अवथध अको ५ भहीना चादहने
जानकायी ददएको छ । हारसम्भ आमोजनाको प्रगनत ७६ दशभरव ५ प्रनतशत यहे को छ ।

आमोजनाराई सभमभै सम्ऩन्न गनाका राथग आमोजना स्थरसम्भको ऩहुॉच भागा य िान्समभशन राइन गयी दईु
भख्
ु म सभस्मा दे खा ऩये का छन ् । दोरखादे खख राभाफगयसम्भको ६४ ककरोमभटय सडकभध्मे दोरखादे खख

मसङ्गटीसम्भको सडक केही याम्रो बए ऩनन मसङ्गटीदे खख राभाफगयसम्भको सडक अत्मन्तै खयाफ अवस्थाभा यहे को
उनरे फताए । आमोजनास्थर ऩुग्न १ सम २७ ओटा प्रसायण राइन टावय आवश्मक ऩनेभा त्मसभध्मे अदहरेसम्भ
४० ओटाको ‗पाउण्डेशन‘ भात्र सम्ऩन्न बएको छ । ‗अझै दईु नतहाइ टावय याख्न फाॉकी छ बने वनको फाटो बएय
प्रसायण राइन ननभााणको काभभा ऩनन सभस्मा दे खखएको छ,‘ आमोजना प्रभुख श्रेरठरे बने । वषाातऩनछ
िान्समभशन राइन ननभााणराई उच्च प्राथमभकता ददएय काभ गरययहे को उनको बनाइ छ ।
भक
ू म्ऩबाट ३ अबनको ऺनत

आमोजनारे बूकम्ऩफाट भात्र ३ अफा रुऩैमाॉफयाफयको ऺनत ऩुगेको जानकायी ददएको छ । स्रोतका अनुसाय बूकम्ऩफाट
स्टोय गये य याखखएको २ हजाय ६ सम टन मसभेण्ट य १६ भेदिक टन ववस्पोटक ऩदाथा नोक्सान बएको छ । त्मस्तै,
ऩहुॉचभागा सफैबन्दा नयाम्रोसॉग प्रबाववत बएको छ । आमोजनाको नमाॉ रागत ४१ अफा ऩुग्ने आमोजना
व्मवस्थाऩनरे अनुभान गये का छन ् । रागत फढ्नुभा प्राकृनतक प्रकोऩ य अन्म कायणबन्दा ऩनन नेऩारी रुऩैमाॉको

डरयसॉग ववननभम दय कायक यहे को आमोजना व्मवस्थाऩनरे दाफी गये को छ । मसअनघ एक डरयफयाफय ८० रुऩैमाॉ
हुॉदा आमोजनाको रागत ३५ अफा रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको थथमो । अदहरे १ डरयफयाफय १ सम ५ रुऩैमाॉ ऩुगेको छ ।
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जऱववद्युत्ऱाई सवोऩरर प्राथममकतामा राख्नऩ
ु र्न
ऻानेन्द्रऱाऱ प्रधान

सबाऩनत, उजाा समभनत

नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घ

ऩदहरे हरयमो वन नेऩारको धन, त्मसऩनछ हाम्रो दे श कृवषप्रधान बननमो तय मो ऩूयै गरत हो । हाभीरे जरववद्मुत ्
प्रधान दे श बन्नऩ
ु थ्र्मो । कुनै ऩनन अथातन्त्र शतप्रनतशत स्वाधीन कदहल्मै ऩनन हुॉदैन । त्मसैरे, हाभीरे प्रनतस्ऩधॉ
ऺभता बएका ऺेत्र ववकास गनऩ
ुा छा । मस्तो ऺेत्र जरववद्मुत ् य मसभेण्ट हुन सक्छ । जुन वस्तु हाभीराई उत्ऩादन
गना भहॉ गो ऩछा , त्मसभा स्वाधीनता खोजेय काभ छै न ।

अदहरेको नाकाफन्दीभा ऊजााका अन्म स्रोत योककए ऩनन ववद्मुत ् त योककएको छै न । त्मसैरे, नेऩाररे अथधकतभ

राब मरनेगयी ऩजचेश्वयजस्ता बायतीम चासोको आमोजनाको ववकास ऩनन गनऩ
ुा थ्र्मो । ऩजचेश्वय फन्न ७ वषाबन्दा
फढी राग्दै न तय १४ वषा हुॉदासम्भ फनेको छै न । हाभी मो अवथधभा क्मास्केडसदहत दईु ओटा ऩजचेश्वय फनाउन
सक््मौं । आज ऩजचेश्वय फननसकेको बए बायत जाने ऩानीको चाफी हाम्रो हातभा हुन््मो ।

बायतसॉग हाभी आथथाक कूटनीनतभा चक्
ु मौं । तय, बुटान मसभा सपर दे खखन्छ । बुटानभा अफ कदहल्मै नाकाफन्दी
राग्दै न । २ वषाअनघ बायतरे बट
ु ानभा ऩनन नाकाफन्दी रगाएको थथमो तय ३ साताभा नै वाताा शरू
ु बमो य ३

भहीनाभै सभस्मा सुष्ट्ल्झमो । हाभीकहाॉ ३ भहीनाभा ऩनन वाताा शुरू हुन सकेको छै न । बुटानभा आज १५ सम

भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन छ, २ वषाभा ३ हजाय भेगावाट थवऩन्छ, २०२२ भा ददल्रीको चाफी बुटानसॉग हुन्छ । त्मो
सभम बुटानरे १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ् बायतराई फेच्न सक्छ ।

नेऩारभा जरववद्मुत्भा आवश्मक उऩकयण एकऩटक आमात गनऩ
ुा राा तय त्मसऩनछ हाम्रै स्रोतफाट आमोजना

सजचारन हुन्छ । ३० वषाअनघ मो दे श इथोवऩमा फन्रा बन्ने य २० वषाअनघ बट
ु ान फन्रा बन्ने डय थथमो । तय, अदहरे
बुटानको प्रनतव्मष्ट्क्त आम्दानी १७ सम डरय छ बने हाम्रो ७ समको हायाहायी । अफको ७ वषा (२०२२) भा बुटानको
मस्तो आम्दानी ७ दे खख १० हजाय डरय ऩुग्नेछ ।

इथोवऩमाको आफ्नै ऩॉज
ू ीफाट ववकास बएको होइन । त्महाॉ वैदेमशक रगानीफाटै ववकास बएको हो । जरस्रोतभा
इथोवऩमाको उदाहयण अचम्भ राग्दो छ । त्महाॉ जरववद्मुत ् उत्ऩादनका राथग ३ ददनभा राइसेन्स, ७ ददनभा
ऩीऩीए, १ भहीनाभा जग्गा, ४५ ददनभा वैदेमशक रगानी स्वीकृत गरयॉ दो यहे छ । ६ भहीनाभा ननभााण शुरू नगये

राइसेन्स खाये ज हुन्छ । हाभी बुटान नफन्ने बन्छौं बने इथोवऩमा फनौं । अदहरे इथोवऩमाको जीडीऩी गएको १४
वषामता दाहोयो अङ्कभा धनात्भक बइयहे को छ ।

बट
ु ानरे जस्तो ठूरो आमोजना भात्र फनाउने य सानो/सानो जरववद्मत
ु ् नगने बन्नु हुॉदैन । सानो प्रोजेक्ट गना हाभी
प्राववथधक रूऩभा सऺभ छौं । दहभारमभा आधारयत हाइड्रोको प्रववथधभा हाभी बायतरगामत दे शबन्दा अगाडड छौं ।
ऩॉज
ू ीको कुया गदाा १५ सम अफाको फैङ्ककङ सेक्टयरे हाम्रो सम्ऩूणा दे श चराउनुऩछा । मो ऺेत्रफाट २० प्रनतशत रगानी
गने हो बने हाभीरे २ हजाय भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गना सक्छौं । अध्ममनरे ८३ हजाय भेगावाटबन्दा फढी

ववद्मुत ् उत्ऩादनको सम्बावना यहे को दे खाउॉ छ तय वैदेमशक रगानी नल्माई मो ऺभताको सदऩ
ु मोग हुन सक्दै न ।
हार ५० भेगावाटसम्भ वैदेमशक रगानी आए ऩनन दोस्रो मोजनाभा गएका छै नन ् । खखम्तीरे ववश्वभा सफैबन्दा

बामफर प्राण्टको उदाहयणभा नेऩारको आमोजनाराई दे खाउॉ छ । नापा थथमो बने अकाा्े मोजना ककन गये न बनेय

ध्मान ददइएन । महाॉको कभाचायीतन्त्रीरे काभ गना ददॉ दैन, स्थानीमरे गुण्डागदॊ गछा न ्, याजनीनतक दररे गछा ।
मही हो फाधक ।

ववश्व फैङ्करगामतको सहमोगभा याज्मरे गने आमोजना अनघ फढाओस ् । नेऩार य बायतफीच फन्न सक्ने

ऩजचेश्वयजस्ता आमोजना बायतरे फनाओस ्, हाभीराई आधा राब दे ओस ् । जरववद्मुत्भा हाम्रो सम्बावना छ,
फजाय छ । हाम्रो ननजीऺेत्ररे २÷३ हजाय भेगावाट ननकाल्न सक्मो बने ऩनन ऩमााप्त हुन्छ ।

कुरेखानी आएऩनछ सयकायरे भट्दटतेरभा अनुदान ददमो । अदहरे पेरय सोरायभा अनुदान ददन थामरएको छ । ५
कयोडको घय हुनेराई सोरायको ब्माजभा अनद
ु ान ददइएको छ । आमानतत ऊजाा सोरायभा हाभीराई राब छै न ।

अनुदानभा आएको २५ भेगावाटको सोराय जडान गना सकेका छै नौं । १ सम भेगावाटसम्भ सोरायफाट उत्ऩाददत
बफजुरी खऩत गना सभस्मा छै न । तय, प्राथधकयणरे ६ रुऩैमाॉ मुननटको दयभा त्मो ववद्मुत ् ककन्न सक्दै न । अथा

भन्त्रारमरे १ सम भेगावाटका राथग ७० अफाको अनद
ु ान ददन सक्छ कक सक्दै न ? अनद
ु ान नबई सोराय कुनै ऩनन

भुरुकभा सम्बव बएको छै न । ९५ भेगावाटको खखम्ती य बोटे कोशीको ऩीऩीएभा बएको घाटारे ववद्मुत ् प्राथधकयण
घाटाभा गइयहे को छ । १ सम ५० अफा ववकास फजेट बएको भुरुकरे कसयी सोरायभा अनुदान ददन सक्छ ?

चीनभा सोरायका साभग्रीको उत्ऩादन उच्च छ तय प्रमोगको आधायभा सातौंभा छ । १४ राख भेगावाट ववद्मुत्भा

सोरायको मोगदान १ राखफयाफय भात्र छ । चीनभा ऊजााको स्रोतभा २०४० भा ऩनन सोराय ऩाॉचौं स्थानअनघ आउॉ दै न
। चीनरे आपू जभानीजस्तो धनी भर
ु क
ु होइन बन्दै मसराई प्राथमभकताभा याख्दै न । हाभीरे गएको २२ वषाभा ३५

भेगावाट भात्र सोराय जडान गना सकेका छौं । सडकभा याखखएको सोराय सपा गने उऩकयण नहुॉदा नफल्ने अवस्था

बइसकेको छ । अनुदानभा कुनै दातनृ नकामरे सोराय ददन्छ बने सोराय ल्माउन सककन्छ । तय, धनीराई सोरायको
ब्माजभा अनद
ु ान ददनक
ु ो सट्टा २ दशभरव ५ प्रनतशत ब्माज अनद
ु ान जरववद्मत
ु ् रगानीभा ददऊॉ । बायतभा ऩनन

अनुदान, सुववधा सफै कटाउने हो बने सोरायफाट उत्ऩाददत बफजुरीको रागत १४ रुऩैमाॉबन्दा कभ छै न । त्मसकायण
सोरायफाट रोडशेडडङ अन्त्म बन्ने नाया नै गरत छ । ब्मािी नै जडान गने हो बने ऩनन सोरायको ववद्मत्ु को रागत
३० रुऩैमाॉ प्रनतमुननट ऩछा ।

सङ्घीमता आवश्मक थथएन बने भाओवादी मुद्ध य त्मसऩनछका सभम त हाभीरे गुभामौं नन । हाम्रा नेताभा

दयू दृष्ट्रट नबएको एउटा उदाहयण हो मो । अदहरे कृवषभा स्वाधीनता खोज्ने बननएको छ तय अदहरे मसका राथग
सभम होइन । हाम्रो ९० डरय प्रविव्मष्ट्क्त आम्दानी हुॉदा कृवषराई प्राथमभक ऺेत्र भान्नु खयाफ हुॉदैन तय मसरे
ववकास सम्बव हुॉदैन । त्मसैर,े हाम्रो प्राथमभकता जरववद्मुत ् उत्ऩादनभै हुनु्ुऩछा ।

प्रस्तुनत : ववजमयाज खनार
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ऊजान : माग र व्यवस्थाऩन
बोरा शभाा

ऊजाा सवााङ्गीण ववकासको ऩव
ू ा सता हो। मसरे सभग्र ववकासको आधायशीरा तमाय गछा । ऊजााभापात प्रकाश शष्ट्क्त,
ताऩ शष्ट्क्त, चम्
ु फकीम शष्ट्क्त, थचस्मान शष्ट्क्त, ववमबन्न ववद्मुतीम उऩकयण सजचारन शष्ट्क्त, इत्मादद प्राप्त गना
सककन्छ। बान्छा प्रशासनदे खख बन्साय प्रशासन हुॉदै अन्तयााष्ट्रिम य अन्तरयऺ प्रशासनसम्भ मो अऩरयहामा छ।

त्मसैगयी ववद्मत
ु ीम शासनदे खख मो ववकास व्मवस्थाऩनसम्भ त्मविकै उऩमोगी छ। तथावऩ नेऩारको सन्दबाभा
मसको व्मावहारयक ऩऺ अत्मन्त कभजोय अनन रज्जास्ऩद छ।

भुरुकभा ववद्मुत्को भाग य आऩूनता ऩऺको कुया गनऩ
ुा दाा मो ननकै अस्वाबाववक दे खखन्छ। सन ् २०१४।१५ भा ऊजााको
उच्चतभ भाग १२८६ भेगावाट थथमो बने आऩूनता ५०८.६५ भेगावाट। त्मसैगयी सन ् २०१५।१६ भा मो भाग १४२३

भेगावाट यहे को प्रऺेऩण गरयएको छ। मस ऩरयष्ट्स्थनतभा आगाभी वषा अथाात सन ् २०१६।१७ भा १५६० भेगावाट यहने
अनभ
ु ान छ। त्मसैगयी सयकायी तवयफाट कुनै आॉकडा नआए ऩनन प्रमसद्ध ऊजााववऻहरुका अनस
ु ाय नेऩारभा

ववद्मभान रोडसेडडङ्ग ननमभट्मान्न ऩादै ऩूणरू
ा ऩभा ऩेिोमरमभ ऩदाथाराई ववस्थाऩन गनाका राथग हारको करयफ
७८७.०८७ भेगावाट वद्
ृ थध गयी झण्डै ४००० भेगावाट ववद्मुत ् ऩुमााष्ट््उनुऩने फताइएको छ। हार भुरुकको कुर

गाहास््म उत्ऩादनभा २.१ प्रनतशत मोगदान ववद्मत
ु ्, ग्मास तथा ऩानीरे ऩम
ु ा्ाएकोभा मसको वद्
ृ थध गयी झण्डै १०
प्रनतशत मोगदान मस ऺेत्ररे ऩुमााटउन सके नेऩारभा ववद्मभान चको रोसेडडङ्ग ननमभट्मान्न हुनुका साथै

ऩेिोमरमभ ऩदाथाराई मसै ऩरयष्ट्स्थनतभा ववस्थाऩन गना सककन्छ। ककनकक ववद्मुत ् शष्ट्क्तराई मतामात शष्ट्क्तभा
ऩनन रूऩान्तयण गना सककन्छ। दहटयभा खाना फनाएय एरऩी ग्मासराई ऩनन ववस्थाऩन गना सककन्छ। त्मसऩनछ
ककन अरुको बय ऩनऩ
ुा मो्ा अनन ककन याष्ट्रिमता झुकाउनुऩय्मो?

वताभान नेऩारभा ऊजााको भाग य उऩमोगभा खासगयी ऩयम्ऩयागत स्रोतकै फाहुल्मता छ। अऩाय जरसम्ऩदा य
त्मसफाट उत्ऩादनको प्रशस्त सम्बावना यहे को बए ताऩनन जरववद्मुत ् जस्तो नवीकयणीम ऊजाा उत्ऩादनभा

उल्रेख्म प्रगनत हामसर गना नसकेकारे ऊजाा सॊकट फढ्दै गएको छ। आथथाक वषा २०७१।७२ को प्रथभ आठ भदहनाभा
ऊजाा खऩत ७ हजाय ७ सम ८१ टन तेर शष्ट्क्त फयाफय ऩग
ु ेको छ। सोही अवथधभा ऩयम्ऩयागत, व्माऩारयक य

नवीकयणीम ऊजाा खऩतको अनुऩात क्रभश् ७६.९७ प्रनतशत, २०.५२ प्रनतशत य ३.०३ प्रनतशत दे खखन्छ। मसफाट

ऩयम्ऩयागत ऊजााभाथथको नेऩारी अथातन्त्रको उच्च ननबायता मथावत ् कामभै दे खखन्छ। आ.व. २०७०।७१ भा कुर
ऩयम्ऩयागत ऊजााको खऩतभध्मे दाउयावाट ७२.६० प्रनतशत, कृवषजन्म अवशेषफाट ३.५७ प्रनतशत य ऩशज
ु न्म

अवशेषफाट ३.६५ प्रनतशत यहन गएको छ। त्मसैगयी ऊजााको व्माऩारयक स्रोतका रूऩभा यहे को ऩेिोमरमभ ऩदाथाको
अॊश आ.व. २०७०।७१ भा कुर ऊजााको खऩतभध्मे ११.२५ प्रनतशत यहे काभा आ.व. २०७१।७२ भा ११.२८ प्रनतशत
ऩुगेको छ। कोइरा खऩतका सम्फन्धभा कुया गनऩ
ुा दाा आव २०७१।७२ भा ४१९ टन तेर शष्ट्क्त फयाफय ऩुगेको छ।

भुरुकभा एकानतय प्रशस्त जरबण्डायको उऩमोग गये य 'जनताको जरववद्मुत ् जनताको रगानी', 'उज्मारो नेऩार :
सभद्
ृ ध नेऩार' जस्ता कामाक्रभराई साथ ददनुऩये को छ बने अकोनतय अनतक्रमभत, सॊक्रमभत य उऩरब्धयदहत

ऩेिोमरमभ ऩदाथाको ववकल्ऩका रूऩभा ववद्मुत ् ऊजााराई प्रमोग गनऩ
ुा ये को छ। ऩेिोमरमभ ऩदाथा सहजरूऩभा
उऩरब्ध नबएको तथा बायतसॉगको उच्च ननबायतारे गदाा ऩनन ववद्मुत ् ववकास शीघ्र जरुयी छ। ववद्मुत ्

ववकासभापात चाजेफर ब्मािीवाट मातामात ववकास साथै िमरफस, केवुरकाय, यज्जुभागारगामतका मातामात

सहजरूऩभा सजचारन गना सककन्छ। याजभागा य सीभा ऺेत्र अवरुद्ध हुॉदा ऩेिोमरमभ ऩदाथा सहज आमातका राथग
ऩाइऩराइनभापात आऩूनता गनऩ
ुा ने दे खखन्छ। तसथा दढरै बए ऩनन तत्कारको भाग य प्रत्मेक वषा ८ प्रनतशतको
फढोियी भाग धान्ने गयी ववद्मुत ् व्मवस्थाऩन गना जरुयी छ।

>f]tM cleofg, 2072÷8÷21

‘ऊजानऺेत्रको ववकासमा ऱागौं’

ऊजाा भन्त्रारमका सथचव सुभनप्रसाद शभाारे ऊजाा ऺेत्रका सफै सभस्मा ‘सल्ट्माएय’ भात्र काभ गछुा बन्ने कुया

असम्बव यहे को फताएका छन ् । आइतवाय इनजॉ डेबरऩभेण्ट काउष्ट्न्सरका प्रनतननथधसॉगको बेटभा उनरे व्मवसामी
ननष्ट्रक्रम बई फमसयहॉदा ऊजााऺेत्ररे प्रगनत गना नसक्ने फताए । जनत गना सककन्छ, त्मसराई अगाडड फढाउॉ दै जादा नै
दीघाकारीन रूऩभा दे शराई पाइदा हुने उनको बनाइ छ ।

जरववद्मुत ् आमोजना ववकास गना वैदेमशक रगानी आवश्मक यहे को उनको बनाइ छ । ‗तय, त्मस्तो

रगानी अथधकतभ रूऩभा दे शको दहतभा खचा गना सक्ने गयी सम्झौता गनऩ
ुा छा ,‘ उनरे बने । प्रववथध य

अनुबव दे शभा आउने बएकारे ऩनन वैदेमशक रगानीराई ऩूयै अस्वीकाय गना नसककने उनरे फताए । बेटभा
सथचव शभााराई इनजॉ डेबरऩभेण्ट काउष्ट्न्सररे ऊजाा ववकासका १९ फॉद
ु े सझ
ु ाव फझ
ु ाएको छ ।

काउष्ट्न्सरका अध्मऺ सष्ट्ु जत आचामारे ववदे शफाट आमातीत ऊजााको ननबायता अन्त्म गने हो बने
काउष्ट्न्सररे फझ
ु ाएको १९ फॉद
ु े सझ
ु ाव रागू हुनऩ
ु ने फताए ।

काउष्ट्न्सररे नेऩार–चीनफीच ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता हुनुऩने, सफै जरववद्मुत ् तथा ऊजाा आमोजनासॉग
‗रेऊ वा नतय‘ (टे क अय ऩे)भा आधारयत ववद्मुत ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) हुनुऩने, प्रसायणमोग्म
(डडस्प्माचेफर) ऩीऩीए फन्द गनऩ
ुा नेरगामत सुझाव ददएको छ ।

>f]tM sf/f]af/, 2072÷8÷21

ऊजान सॊकट टानन ईडीसीको १९ बॉद
ु े सुझाव

ऊजाा भन्त्रारमका सथचव सुभनप्रसाद शभाारे भुरुकको ऊजाा ववकासका राथग आऩूmरे सक्दो प्रमास गने फताएका
छन ् । ऊजाा ऺेत्रको व्मवस्थाऩनका केही सभस्मा यहे को उल्रेख गदै सथचव शभाारे व्मवस्थाऩन चस्
ु त फनाएय
ववद्मभान ऊजाा सॊकट कभ गना प्रमास गरयने फताए ।

इनजॉ डेबरऩभेन्ट काउष्ट्न्सर (ईडीसी)रे आइतफाय फुझाएको १९ फॉद
ु े ऻाऩनऩत्र फुझ्दै सथचव शभाारे ननजी ऺेत्रको

सझ
ु ावराई ऊजाा सॊकट मोजनाभा सभावेश गरयने फताए । काउष्ट्न्सरका अध्मऺ सज
ु ीत आचामारे १ वषामबत्र ऊजाा
सॊकट हटाउन आऩm
ू रे ऩेस गये को १९ फॉद
ु े सुझाव रागू हुनुऩनेभा जोड ददए ।

ईडीसीरे नेऩार य चीनफीच ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए), आमोजनामसत ‗रेऊ वा नतय‘ (टे क अय ऩे) भा

आधारयत ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए), प्रसायणमोग्म (डडस्प्माचेफर) ऩीऩीए फन्द, आगाभी सन ् २०२० को
डडसेम्फयमबत्र ऩूया बई व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गने सम्ऩूणा आमोजनाको ऩीऩीए दय वद्
ृ थधको व्मवस्था गना
सझ
ु ाएको छ ।

सौमा, पोहोय य अन्म नवीकयणीम ऊजााफाट उत्ऩाददत बफजुरीराई ऩोस्टे ड ये ट घोषणा गनऩ
ुा ने, सम भेगावाटसम्भका
नदी प्रबावी आमोजनाका राथग वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन गनुा नऩने त्मसको साटो प्रायष्ट्म्बक वातावयणीम

ऩयीऺणभात्र गये ऩग्ु ने य प्रसायण राइनका राथग ऩनन सोही एउटै प्रकक्रमा ऩयू ा गये हुने प्रावधान याख्न ईडीसीरे सथचव
शभााराई अनुयोध गये को छ ।

स्थावऩत याष्ट्रिम प्रसायणराइन कम्ऩनीभाऩाmत नेऩारभा ननभााण हुने सफै प्रकायका प्रसायण राइन

आमोजनासम्फन्धी ठे क्का नेऩारी सेनाराई ददने य प्रसायणराइनभा प्रायष्ट्म्बक वातावयणीम ऩयीऺणफाहे क सफै

प्रकक्रमा खाये ज गयी नेऩारी सेनाराई फनाउन ददने आमोजनाहरुको नाभ ककटान गयी ऊजाा सॊकटकार घोषण गना
काउष्ट्न्सररे सझ
ु ाव ददएको छ ।

काउष्ट्न्सरे २५ सम भेगावाट उत्ऩादन गने य ववद्मुत ् प्राथधकयणराई नापाभा ऩ¥ु माउने सता याखी प्राथधकयणको

व्मवस्थाऩन ववश्वव्माऩी प्रनतस्ऩधााभाऩाmत ननमुक्त गना ऩनन सुझाएको छ । मसैगयी प्राथधकयणराई नदी प्रवाही य
सम भेगावाटबन्दा भनु नका आमोजना ननभााण गना नददने य प्रसायण शल्
ु क (ष्ट्ववमरङ चाजा) तोकी ननजी ऺेत्रराई
बफजुरी उत्ऩादन गना ददने व्मवस्था गनऩ
ुा ने भाग गये को छ । ईडीसीरे गाहास््म ववद्मुत ् उत्ऩादनका राथग ‗नेट
मभटरयङ‘ य ‗कपड इन टमारयप‘ रागू गना ऩनन आग्रह गये को छ ।
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'ऊजान ववकासमा सक्दो प्रयास गर्ुन'

ऊजाा सथचव सुभनप्रसाद शभाारे भुरुकको ऊजाा ववकासका राथग आपूरे सक्दो प्रमास गने फताएका छन ्।
ऊजाा ऺेत्रको व्मवस्थाऩनका केही सभस्मा यहे को उल्रेख गदै सथचव शभाारे व्मवस्थाऩन चस्
ु त फनाएय ववद्मभान

ऊजाा सॊकट कभ गना प्रमास गरयने जानकायी ददए।सयकायी तथा ननजी ऺेत्रको ऊजाासम्फन्धी प्रनतननथधभर
ू क सॊस्था
इनजॉ डेबरऩभेन्ट काउष्ट्न्सररे आइतफाय फुझाएको १९ फॉद
ु े ऻाऩन ऩत्र फुझ्दै ऊजाा सथचव शभाारे बने, 'जनत फॉद
ु ा
कामाान्वमन गना सककन्छ, क्रभश् गने य आगाभी ददनभा ननजी ऺेत्रको सल्राह सुझावराई सयकायरे ध्मान
ददनेछ।'

काउष्ट्न्सरका अध्मऺ सुजीत आचामारे प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको एक वषामबत्र ऊजाा सॊकट हटाइने उद्घोष

कामाान्वमन गना य ववदे शफाट आमातीत ऊजााको ननबायता अन्त्म गने हो बने काउष्ट्न्सररे फझ
ु ाएको १९ फॉद
ु े सझ
ु ाव
रागू हुनुऩने फताए।

काउष्ट्न्सररे नेऩार-चीनफीच ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता हुनुऩने, सफै जरववद्मुत ् तथा ऊजाा आमोजनामसत 'रेऊ वा
नतय' (टे क अय ऩे) भा आधारयत ववद्मत
ु ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) हुनऩ
ु ने, प्रसायणमोग्म (डडस्प्माचेफर) ऩीऩीए फन्द
गनऩ
ुा ने, आगाभी सन ् २०२० को डडसेम्फयमबत्र ऩूया बई व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गने सम्ऩूणा जरववद्मुत ्

आमोजनाका राथग ऩीऩीए दयभा वद्
ुा नेरगामतका सुझाव
ृ थध य ऩीऩीए अवथधबय वावषाक वद्
ृ थधको व्मवस्था गनऩ
ददएको छ।

मसैगयी काउष्ट्न्सररे सौमा, पोहोय य अन्म नवीकयणीम ऊजााफाट उत्ऩाददत बफजुरीराई ऩोस्टे ड ये ट घोषणा गनऩ
ुा ने,
सम भेगावाटसम्भका नदी प्रबावी आमोजनाका राथग वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन गनुा नऩने त्मसको साटो
प्रायष्ट्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण भात्र गये ऩग्ु ने य प्रसायण राइनका राथग ऩनन सोही एउटै प्रकक्रमा ऩयू ा गये हुने
प्रावधान याख्न सथचव शभााराई अनुयोध गये को छ।

ऻाऩन ऩत्रभा जराशममुक्त ववद्मुत ् आमोजनाको ऩोस्टे ड ऩीऩीए दय घोषणा गना ऩनन सुझाव ददइएको छ। हारै
स्थावऩत याष्ट्रिम प्रसायण राइन कम्ऩनीभापात नेऩारभा ननभााण हुने सफै प्रकायका प्रसायण राइन

आमोजनासम्फन्धी ठे क्का नेऩारी सेनाराई ददने य प्रसायण राइनभा प्रायष्ट्म्बक वातावयणीम ऩयीऺणफाहे क सफै
प्रकक्रमा खाये ज गयी नेऩरी सेनाराई फनाउन ददने आमोजनाको नाभ ककटान गयी ऊजाा सॊकटकार घोषण गना
काउष्ट्न्सररे सुझाव ददएको छ।

काउष्ट्न्सरे २५ सम भेगावाट उत्ऩादन गने य ववद्मुत ् प्राथधकयणराई नापाभा ऩुयम
् ाउने शता याखी प्राथधकयणको
व्मवस्थाऩन ववश्वव्माऩी प्रनतस्ऩधााभाऩाmत ननमुक्त गना ऩनन सुझाएको छ।
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साॉच्चिकै गने त ऊजान क्राच्न्द्त ?
गोऩार थचन्तन

सधैँ ऩरननभनरतामा आधाररत ऊजानऱे हामी अॉध्यारोनतरै धकेमऱनेर्ौँ
थाहा छ, अदहरे दे शभा जरस्रोत, जरववद्मुत ् तथा ऊजााववद्हरूको कुनै खाॉचो छै न । प्रत्मेक रेखक,

ववचायक, ववऻ य नेताहरू सफैरे एकैऩटक चभत्कारयक रूऩभा ववद्मुत्भा फुद्धत्व प्राप्त गये को अवस्था छ ।

नेऩारभा कसयी जरववद्मुत ् तथा अन्म ऊजाा उत्ऩादन गना सककन्छ, कसयी ऊजााको फचत तथा सदऩ
ु मोग

गना सककन्छ बन्ने ववषमभा सजचायभाध्मभभा छाएका रेख, ववचाय, ववश्रेषण य सभाचाय सॊकरन गने हो
बने ददनको एउटा ऩुस्तक तमाय गना सककन्छ । नमनै कुयाफाट उत्सादहत बएय ऩनन हो कक प्रधानभन्त्री

ओरीरे त एकै वषाभा भुरुकराई रोडसेडडङभुक्त गने घोषणा गनब
ुा एको छ । मनत नछट्टै य मनत धेयै ऊजाा
उत्ऩादन गने मस भहान ् ववद्मुत ् मात्राभा हाभी सफै सकक्रम रूऩरे सहबागी हुनैऩछा ।

तय कसयी ? सॊसायभा सफैका सऩना एउटै हुॉदा हुन ् । नेऩारीका सऩना ऩनन एउटै हुने नै बए— सभद्
ृ ध
नेऩारको ननभााण अथाात ् मसॊगाऩयु दे खख ष्ट्स्वट्जयल्मान्डसम्भको सऩना । ठीक छ, सऩना दे ख्नऩ
ु छा तय
सऩनाफाट ब्मॉझ
ु दा खारी हात हुने सऩनाको त कुनै अथा यहॉ दैन । नेऩारभा कुनै ऩनन सयकायहरूरे कदहल्मै

ऩनन नेऩारको ववकास हुनु ऩदै न वा ववकासका राथग जरववद्मत्ु को अथधकतभ ् उत्ऩादन गनुा हुॉदैन बनेनन ्

। तय कसयी बन्ने प्रश्नभा सधैँ अनि
ु रयत यहे । ऩरयणाभस्वरूऩ सन ् १९११ भा पवऩाङ जरववद्मत
ु ्
आमोजनाफाट सरु
ु बएको जरववद्मत
ु ् उत्ऩादनको मात्रा फल्र सात सम भेगावाटको हायाहायीभा छ । अफ
मस कछुवा गनतभा अनघ फढे को ववद्मत
ु ् उत्ऩादन मात्राराई एकै वषामबत्र खयामोको गनत ददनऩ
ु ने सयकायी
घोषणा बएका छ । कसयी त बन्नेफाये भा अफ हाभी सफैरे सोच्नुऩने बएको छ ।

मस प्रश्नको उिय ददने प्रमास भुरुकभा सवाप्रथभ २२ वषाअनघ बएको थथमो । नेऩारका मसद्धहस्त

जरस्रोत तथा जरववद्मुष्ट्त्वद्, अथाववद्, वातावयणववद् एवॊ भानवअथधकायकभॉ अमबमानकायी तथा
ऩत्रकायको स्वतस्पूता गठफन्धनको ऩरयणाभ थथमो एउटा अरुण– ३ ऩरयमोजना अमबमान । उनीहरू सफैको

एउटै प्रश्न थथमो– ऩरयमोजना अनत नै भहॉ गो बमो, फनाइमो । मसयी दे शको सम्ऩूणा आथथाक ऺभताराई
एउटै डारोभा हाल्नु बनेको सफै अन्डा डारोभा हाल्नुफयाफय हो । कुनै कायण त्मो डारो बुइॉभा फजारयमो बने

सफै अन्डा एकैऩटक सभाप्त हुन्छन ् । अदहरेको सन्दबाभा बन्नुऩदाा, नेऩारको सम्ऩूणा ऊजाा आवश्मकता
बायतको एकाथधकायभा छोडडददनज
ु स्तै हो । कसैको एकाथधकायभा आधारयत ऩयाधीनताको ऩरयणाभ
कस्तो हुन्छ बन्ने चेत त अफ खल्
ु नऩ
ु ने हो ।

हो, त्मही अरुण– ३ अमबमान हो, जसरे नेऩारभा सवाप्रथभ नेऩारी नेता तथा कभाचायीतन्त्र य ववदे शी साहू

भहाजनहरूरे ववकासका नाभभा गने नीनतगत एवॊ ढाॉचागत भनऩयीववरुद्ध आवाज उठामो । अरुण– ३

अमबमानको सुरुआत जसयी बमो, त्मो ववसाजनभा गएय टुॊथगन्छ बन्ने कुया अमबमानकायीदे खख सयकायी

प्रवक्तादे खख ववश्व फैंकसम्भ कसैराई ऩनन रागेको थथएन । मो त रहयो तान्दा ऩहयो गजेको भात्र हो । मो
सफै भहान ् जननेता रूऩचन्र ववरटको थाहा अमबमान अथाात ् २०४७ सारको सॊववधानरे सवाप्रथभ भौमरक

हकस्वरूऩ व्मवस्था गये को सूचनाको हकको ऩरयणनत थथमो । मसफाये भा बएको जम्भा कुया के थथमो बने
हाभी सफै कुया जान्न चाहन््मौँ ।

मस आमोजनाको रागत करयफ ३० अफाबन्दा फढी हुनु नऩनेभा ५१ अफा ऩुयम
् ाइमो ककन ? प्रवेशभागादेखख
आमोजना ननभााणसम्भका सफै कामा नेऩारी आपैँरे गने, आमोजनाका राथग ऩने कच्चा ऩदाथाहरू
उऩरब्ध बएसम्भ नेऩारकै प्रमोग गने, ऩरयमोजनाको ऩूवााधायस्वरूऩ तमाय गरयएको ऺेत्रीम ववकास

ऩरयमोजना तत्कार रागू गरयनुऩने, उत्ऩाददत बफजुरी सवाप्रथभ अरुण उऩत्मकाको सभग्र ववकासका राथग
उऩरब्ध गयाइनुऩने तथा आमोजनाफाट आम्दानीको १० प्रनतशत यकभ प्रनतपरफाऩत आमोजना ऺेत्रभा
उऩरब्ध गयाइनुऩने भाग अनघ सारयएको थथमो । याष्ट्रिम तहका सयोकायका सफारहरू ऩनन थथए । फैंकरे

अरुण– ३ को ऋण असुरी नगये सम्भ १० भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजना ननभााण गना नऩाउनेदेखख ववद्मुत ्
भहसुर जनत ऩनन फढाउन सक्नेरगामत सफैजसो काभ ववदे शी ऩयाभशादाताहरूफाट हुनुऩने जस्ता करयफ
४२ वटा ऩूवस
ा ता याखेको थथमो ।
नमनै ऩव
ा ताका कायण आमोजनाफाट उत्ऩाददत सॊसायकै सफैबन्दा भहॉ गो हुने तथा अन्म सस्ता, याम्रा य
ू स
बयऩदाा सफै आमोजनाहरू छामाॉभा ऩने बन्दै अरुण– ३ राई व्माऩक रूऩभा सच्माउन भाग गरयएको थथमो

। अन्मथा मसभा हुने रगानी कारीगण्डकीरगामत अन्म साना तथा भझौरा आमोजनाहरूभा रगानी गनुा
उऩमुक्त हुने बन्ने आवाज भात्र सशक्त रूऩभा उठे को थथमो । महाॉ कतै ऩनन आमोजना स्वमॊ नै प्राववथधक
रूऩभा खयाफ हो वा मसराई ननभााण गनुा हुन्न बन्ने आवाज कदहल्मै कतै उठे को थथएन । उत्ऩाददत
ववद्मुत ् बायत ननमाात नगयी नेऩारकै ववकासका राथग उऩमोग गनऩ
ुा ने आवाज उठाइएको थथमो । ऩनछ

ऩनन उठे न य अदहरे ऩनन उठाइएको होइन । अदहरेको भुख्म सभस्मा बनेको आमोजना आपैँ फनाउन
छोडेय बायतीम कम्ऩनीराई सुम्ऩनु भात्र हो । मही ननमनत उऩल्रो भस्र्माङदी य भाथथल्रो कणाारीको ऩनन
बएको कुया सवाववददतै छ ।

अरुण– ३ अमबमानको साय एउटै थथमो नेऩारभा जरववद्मत
ु ् उत्ऩादन गना आवश्मक ऩने सफै स्रोत,

साधन, सीऩ य कच्चाऩदाथा स्वदे शकै प्रमोग गयौँ । अनन स्वदे शभा उत्ऩाददत सस्तो बफजर
ु ीको ऩदहरो

सदऩ
ु मोग सवाप्रथभ आमोजना प्रबाववत ऺेत्र य त्मसऩनछ याष्ट्रिम प्रसायणभा जोडेय दे शको ववकास गयौँ
बन्ने थथमो । तय सयकाय तथा ववश्व फैंकरे आमोजनाभा एकयवि ऩनन सध
ु ाय य ऩरयवतान गना नचाहे ऩनछ
सभस्मा चककाएको थथमो । भध्मावथध ननवााचनऩनछ भात्र अरुण– ३ सम्झौताराई अष्ट्न्तभ रूऩ ददनु

उऩमक्
ु त हुने बन्ने तत्कारीन एभारे भहासथचव भाधवकुभाय नेऩारको साभान्म थचठी ववश्व फैंकराई
ऩठाइएको थथमो । एभारेको सयकाय गठन बएऩनछ जरस्रोत भन्त्री हरय ऩाण्डेको ४५ प्रनतशतसम्भ रागत

घटाउन सककने प्रस्तावराई फैंकरे रत्माएऩनछ अथाभन्त्री बयतभोहन अथधकायीरे जस्ताको तस्तै बए ऩनन
अरुण– ३ त चादहमो बन्दै अको ऩत्र रेखेका थथए ।
तय आमोजनासम्फन्धी वववाद फैंकको ननयीऺण ननमोगसभऺ ऩुथगसकेको थथमो । ननमोगरे आमोजनाभा
सुधाय नगयी कामाान्वमन गदाा मसको आथथाक तथा साभाष्ट्जक बाय नेऩाररे थेग्न नसक्ने बन्दै सवाप्रथभ
ऺेत्रीम ववकास ऩरयमोजना य वातावयणीम भूल्माॊकन प्रनतवेदनका सुझावहरू कामाान्वमन गना सुझाव

ददएको थथमो । अन्तत् नेऩारजस्तो गरयफ यारिभाथथ अनुथचत सताहरू रादे को बन्दै ववश्वबरय फदनाभ
बइसकेको फैंकरे मस वववादफाट हात खझकेको थथमो । तय सहमोगफाट हात खझकेको थथएन । सोही यकभ

ऩनछ ऊजाा ववकास कोषका राथग ननकासा गरयमो । एमसमारी ववकास फैंकको ऋण यकभ कारीगण्डकी ‗ए‘
भा रगानी बमो । जभानीको अनुदान भध्मभस्र्माङदीभा रगानी बमो । मद्मवऩ मी आमोजनाहरूभा
आथथाक अननममभतता य रागत वद्
ृ थधको दृष्ट्रटरे वववादभुक्त हुन सकेनन ् ।

त्मसऩनछका २२ वषाहरू कदहरे एभारे य नेता नेऩार त कदहरे हाभी अमबमानकभॉहरूववरुद्ध सिोसयाऩ
गदै भा बफते । तय मो सभस्माको सभाधान थथएन । नेऩारका राथग सफैबन्दा सस्ता य याम्रा ठहरयएका
अरुण– ३, उऩल्रो भस्र्माङदी, भाथथल्रो कणाारी य ऩष्ट्श्चभ सेतीजस्ता ऩरयमोजनाहरू ववदे शीराई सम्
ु ऩने

तथा दरारीभा ऩाइने १०÷२० बफजर
ु ीभा थचि फझ
ु ाएय फस्ने प्रववृ ि कदावऩ उथचत थथएन । अन्म साना तथा
भझौरा आमोजनाहरू ननभााण गनेतपा ऩनन ध्मान ददइएन । ववद्मत
ु ् उत्ऩादनका राथग सकक्रम ननजी
ऺेत्रराई सभेत कदहल्मै उथचत सॊयऺण प्रदान गरयएन ।

मसयी जरववद्मुत ् उत्ऩादन य प्रसायण ऺेत्रका ववकृनत य ववसॊगनतहरूको भहाबायत थाहा नऩाउने अदहरे

कोही छै नन ् । तय अफ ववगतका सफै गल्तीकभजोयी, आग्रह–ऩूवााग्रह तथा सफै कुया ववदे शीरे गरयददन्छन ्
बन्ने भ्रभ य सऩनाको खेतीफाट भुक्त बएय साॉष्ट्च्चकै मुद्धस्तयभा जरववद्मुत ् उत्ऩादनको भहान कामाभा

सरयक हुन आवश्मक छ । जरववद्मुत ् उत्ऩादनराई हाभीरे अफ ववनाशऩनछको ऩुनननाभााणकै अमबमानका
रूऩभा अनघ फढाइनुऩछा ।

तय के ओरी सयकाय अरुण– ३, उऩल्रो भस्र्माङदी य भाथथल्रो कणाारीजस्ता ऩरयमोजनाहरू याष्ट्रिम दहत
य प्राथमभकताववऩयीत बएको तथा अफ नतनको ननभााण नेऩार आपैँरे आफ्नै राथग ननभााण गने घोषणा
गना तमाय छ ? बायतीम जीएभआय य सतरजसॉग बएका ऩरयमोजना ववकास सम्झौताहरू खाये ज गना
तमाय छ ? शतप्रनतशत ऩायदशॉ यहे य सस्तोभा आमोजनाहरू ननभााण गने ऩुनीत कामाभा नेऩारीराई
रगानीको वातावयण ननभााण गना तमाय छ ? नत्र त रोडसेडडङ भुष्ट्क्तको घोषणा हािी आमो हािी आमो
पुस्साजस्तै हुनेछ । सधैँ ऩयननबायताभा आधारयत ऊजाा तथा याष्ट्रिम ऊजाा सुयऺा नीनतको अबावरे
हाभीराई अझै अॉध्मायोतपा धकेल्नेछ । पेरय मस्तो कदहल्मै नहोस ् ।
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एकीकृत ऊजाननीनतऱे मात्र ददगो आथथनक ववकास
प्राडा अमत
ृ नकमी
ऊजााववऻ

ववगतभा हाभीरे ऊजााऺेत्रराई हे ने याष्ट्रिम ऊजाा यणनीनत फनामौं । ऊजााराई हे ने दृष्ट्रटकोण तजभ
ुा ा गय्मौं । ‗रो

कावान इकोनोमभक डेबरप्भेण्ट स्िाटे जी‘ ऩनन हाभीरे सयकायराई फुझाएका छौं । मसरे दे शमबत्रकै यै थाने स्रोतको
ववकास गयी न्मन
ू कावान उत्सजान गना सककन्छ बन्नेभा केष्ट्न्रत हुनऩ
ु ने आवश्मकता छ । ऊजााको ददगो ववकास

गना सक्छौं य आत्भननबाय हुन सक्छौं बन्नेभा हाम्रा अध्ममन अनुसन्धानरे ऩनन ऩुष्ट्रट गये का छन ् । तय, सयकायरे
काभ गरययहे को छै न । ददगो ववकास य अथातन्त्रका राथग ऩेिोमरमभ ऩदाथाको अथधक प्रमोग उऩमुक्त छै न । मसरे

आत्भननबाय अथातन्त्र फनाउन सहमोग ऩुयम
् ाउॉ दै न । ववडम्फना त के छ बने आमात गरयएको ऩेिोमरमभ ऩदाथाराई
ऩनन ववद्मुत ् ननकाल्न प्रमोग गरययहे का छौं ।

हाम्रो अध्ममनरे कुर खऩतको १७ प्रनतशत ऩेिोमरमभ ऩदाथा ववद्मत
ु ् उत्ऩादनभा खऩत बइयहे को दे खाएको छ ।
अनुभाननत ७ सम भेगावाट ऺभताफयाफयको डडजेर प्राण्ट सजचारनभा यहे को अनुसन्धानरे दे खाउॉ छ । उक्त

त्माङ्कराई ध्मान ददने हो बने ववद्मुत ् उत्ऩादनभा वावषाक २० अफा रूऩैमा―को ऩेिोमरमभ ऩदाथा खऩत बइयहे को

छ । त्मस्तै, वावषाक कयीफ २५ अफा रूऩैमाॉको ग्मास खऩत बइयहे को छ । सोचनीम कुयाचादहॉ के छ बने खाना ऩकाउन
ग्मासबन्दा ववद्मुत ् नै सस्तो बइसकेको छ ।

जनताराई ववद्मुत ् उऩरब्ध गयाउन सके ऩेिोमरमभ य ग्मासभा बइयहे को कयीफ ४५ अफा रूऩैमा― जोगाउन सककन्छ ।
त्मस्तै, ब्मािीमुक्त य प्रसायण–राइनभा जोडडएको सोराय मसरटभ ऊजाा ववववधीकयणको अको बयऩदो ववकल्ऩ हो ।
प्रसायण–राइनभा जोडडए मस्तो सोरयफाट उत्ऩाददत फढी ववद्मुत ् ववक्री गना य आवश्मक ऩये का फेरा खयीद गना
सककन्छ । सोरय कम्तीभा २० वषा य त्मसभा प्रमोग हुने ब्मािी १० वषा दटक्छ । ववद्मत्ु को घयामसी उऩबोगका
उऩमुक्त ववकल्ऩ बएकारे मसभा ध्मान ददनुऩछा ।

सयकायरे दे शराई ऊजाा सङ्कटफाट जोगाउन ऊजाा सुयऺाको कुनै ववथध अवरम्फन गये को छै न । ऩेिोमरमभ ऩदाथाको

आमात दईु दशकभा झन्डै ४ गण
ु ा फढे को छ बने भल्
ू मका दहसाफरे ६ गण
ु ारे फढे को छ । आमातभा ननबाय दे शरे ऊजाा
सुयऺाराई अथातन्त्र ओयारो राग्ने फाटोफाट जोगाउन गरयने फीभाका रूऩभा मरनुऩछा । तय, सयकायरे त्मसयी
मरएको छै न । सन ् १९९० को दशकको तुरनाभा तेरको भूल्मभा अथधक वद्
ृ थध बइसकेको छ । उता

जरववद्मुत्जस्ता दे शमबत्र नै उत्ऩादन गना सककने ऊजाा प्रनतस्ऩधॉ फन्दै गइयहे को छ । खाना ऩकाउन नेऩारको
प्राथमभक ऊजाा खऩतको ५० प्रनतशतबन्दा फढी खऩत हुन्छ । मसको राथग बफजुरी तुरनात्भक रूऩभा सस्तो

बइसकेको छ । तय, नेऩाररे जरववद्मत्ु को सदऩ
ु मोग गना नसकेको मथाथा हाम्रो साभु छ । याजनीनतक नेतत्ृ वभा
यहे का नीनत ननभााता य सयकायी अथधकायीहरूको रूथच जरववद्मुत्को घये रु खऩतभा हुनुऩछा । तय, अदहरे उनीहरू
ननमाातभा जोड ददइयहे का छन ् । जरववद्मुत्को ववकास गना नसकेभा खाना ऩकाउने ग्मास य डडजेरजस्ता तेर

आमातभा दफाफ फढाउने ननष्ट्श्चत छ । तेरभा अत्मथधक ननबायतारे आथथाक य वातावयणीम रूऩभा नकायात्भक
प्रबाव ऩारययहे को छ ।

दे शको ददगो आथथाक ववकास य ऊजाा सयु ऺाका राथग एउटा एकीकृत ऊजाानीनत चादहन्छ । अदहरेसम्भ नेऩाररे

ऩमााप्त जरववद्मुत ् ववकास गये को बए ऩेिोमरमभ ऩदाथा आमात घटाउन य वावषाक अफौं रूऩैमाॉ जोगाउन सककने

थथमो । तय, मतातपा नीनतननभाातारे चासो नै ददएनन ् । सॊसायबरय नै ऩेिोमरमभ ऩदाथा आमात गने यारिरे ऊजााको
स्रोतराई सक्दो ववववधीकयण गने य मभथश्रत ऊजाा प्रणारीभा जाने गये को दे खाउ―छ । मसरे बववरमभा कुनै अवयोध
आएभा, प्राकृनतक प्रकोऩभा ऩये भा वा ऊजााका स्रोतभध्मे एउटा आमात गना नसक्ने ऩरयष्ट्स्थनत उत्ऩन्न बएभा

अथातन्त्रभा हुने जोखीभ स्वत् कभ हुन्छ । तय, ऊजााको स्रोतराई ववववधीकयण गनेतपा हाम्रो ध्मान जानैऩछा ।
हाम्रो दे शभा ऩमााप्त जरववद्मुत ् य नवीकयणीम ऊजाा ववकासको सम्बावना छ । ऩमााप्त स्रोत छ । मी स्रोतको

ववकासरे ऩेिोमरमभ ऩदाथाको खऩत घट्छ । ककनकक, जरववद्मुत्को भूल्म तेरको भूल्मसॉग प्रनतस्ऩधॉ फननसकेको
छ । अकोनतय सौमा ऊजााको भल्
ू म तीव्र गनतभा घदटयहे को छ । नेऩारभै बएका अध्ममनहरूरे ऩनन मसराई ऩष्ट्ु रट

गरयसकेको छ । मातामातभा तेर य बफजुरी दव
ु ै प्रमोग गने हाइबिड सवायीसाधनराई प्रवद्ाधन गरयनुऩछा । त्मसका

राथग बन्साय सुववधाभा अथधक छूट ददनुऩछा । मसरे एकानतय हाभीसॉगै बएको ऊजााका स्रोतको खऩतराई फढाउॉ छ
बने अन्म दे शसॉगको ननबायता ऩनन घटाउनेछ ।

अको भहत्त्वऩूणा ववषम बनेको एउटा स्वतन्त्र ऊजाा ननमाभक ननकाम गठन गरयनुऩछा । उक्त सॊस्थारे ऩेिोमरमभ य
ऊजाा आऩूनता ननमभन गनेछ । त्मस्तै, जरववद्मुत ् ववकासका राथग ववद्मुत ् प्राथधकयणको सॊयचना नै फाधक
फननयहे को छ । ऊजाा सयु ऺाका राथग उक्त सॊयचनाभा ऩरयवतान ल्माउनऩ
ु छा । त्मस्तै, आमर ननगभको तेर
एकाथधकाय तोडड ननजीऺेत्रराई ष्ट्जम्भा ददनुऩछा ।

प्रस्तुनत : जीवन फस्नेत

>f]tM cleofg, 2072÷8÷22

ऊजान, मसॉिाइ र सडक आयोजना : अथन मन्द्त्राऱयको सॊयोजनमा ननमानण
कुऱ ऩॉज
ू ीगत बजेटको ४.७६ मात्र खिन

भेनुका काकी

ऊजाा, मसॉचाइ तथा सडकजस्ता याष्ट्रिम प्राथमभकताभा ऩये का आमोजनाको प्रबावकायी कामाान्वमनका राथग अथा
भन्त्रारमरे सॊमोजन गने बएको छ । याष्ट्रिम प्राथमभकताभा ऩये का तथा दे शको आथथाक सभद्
ृ थधभा भहत्त्वऩूणा

बमू भका यहने मस्ता आमोजना ननभााण कामा प्रबावकायी नबएकारे भन्त्रारमको सॊमोजनभा ननभााण कामा अनघ

फढाउन राथगएको्े अथा सथचव रोकदशान ये ग्भीरे फताए । ‘सभद्
ृ ध अथातन्त्र ननभााणका राथग ऩूवााधाय तमाय गदै
दे शभा औद्मोथगकीकयण गना मस्ता आमोजनाराई प्रबावकायी कामाान्वमनभा रग्न राथगएको हो,’ उनरे बने,
‘मसरे ऩॉज
् ाउॉ छ ।’
ू ीगत खचाभा वद्
ू ी ननभााणभा सभेत सहमोग ऩुयम
ृ थध गयी ऩॉज

दे शराई आत्भननबाय फनाउन ऊजाा, मसॉचाइ तथा सडकका कामाक्रभहरूभा केष्ट्न्रत हुनु अदहरेको आवश्मकता बएको
उनको बनाइ छ । नेऩारभा ववगत केही वषामता ववननमोष्ट्जत ऩॉज
ू ीगत खचा हुन सककयहे को छै न । याष्ट्रिम भहŒव

फोकेका मस्ता आमोजनाहरूरे ववननमोष्ट्जत फजेट खचा नसक्दा आमोजना ननभााणभा दढराइ बइयहे को छ । उत्ऩादन

तथा उत्ऩादकत्व वद्
ृ थध गने मस्ता आमोजनाराई नछटो सम्ऩन्न गना अथारे सभन्वम य सहजीकयणको भाध्मभफाट
स्रोतको व्मवस्था गने बएको हो ।

चारू आथथाक वषा २०७२/७३ भा बूकम्ऩ, भधेश आन्दोरन य त्मसऩनछको नाकाफन्दीका कायण आमोजना

सजचारनका अवयोध आइयहे को छ । आवश्मक ऩने इन्धन तथा ननभााण साभग्रीको अबावका कायण आमोजना
ननभााण हुन नसक्दा भङ्मसय १९ गतेसम्भ कुर ऩॉज
ू ीगत फजेटको ४ दशभरव ७६ प्रनतशत अथाात रू.९ अफा ९३

कयोडभात्र खचा बएको छ । सयकायरे चारू आवका राथग रू. २ खफा ८ अफा ऩॉज
ू ीगत खचा ववननमोजन गये को छ ।
ऩॉज
ू ीगत खचाको वद्
ृ थध गना अथाात ् याष्ट्रिम भहत्वका आमोजनाहरूराई नछटो सम्ऩन्न गना अथारे फजेट

कामाान्वमनभा जोड ददन रागेको हो । त्मसो त सयकायरे चारू आवराई फजेट कामाान्वमनको वषाका रूऩभा उद्घोष
गरयसकेको छ ।

दे श साढे २ भहीनादे खख नाकाफन्दीमबत्र जकडडएको छ । भन्त्रारमका अनस
ु ाय इन्धन अबावको असय चौतपी रूऩभा
दे खखएको य मसको असय मस आवभात्र नबएय राभो सभमसम्भ ऩना सक्ने बएकारे मस्तो असयफाट दे शराई
ननकास ददन अथाात ् ऩनछल्रा ददनभा ऩुन् मस्तो सङ्कट खेप्नु नऩयोस ् बन्ने अमबप्रामका साथ कामाक्रभराई
अगाडड फनाउन रागेको हो । अथारे याष्ट्रिम भहŒवका मस्ता आमोजनाराई आवश्मक स्रोतको व्मवस्था गने
ये ग्भीरे फताए ।

अथा भन्त्रारमरे गल्छी–बत्रशर
ू ी–यसव
ु ागढी सडकको स्तयोन्ननतका राथग ऩनन आवश्मक यकभ उऩरब्ध गयाउने
प्रनतफद्धता गरयसकेको छ । भन्त्रारमरे भङ्मसय ८ गते सावाजननक गये को श्वेतऩत्रभा उत्ऩादन वद्
ृ थध गना तथा

ववतयण व्मवस्थाराई सहज फनाउन आवश्मक ऩये कामाक्रभराई ऩुनप्र ्याथमभकीकयण गरयने उल्रेख गरयएको छ ।
फजेटको भध्मावथध सभीऺाभा फजेट कामाान्वमन हुन नसकेका ऺेत्रहरूको ऩदहचान गयी खचा आवश्मक बएका
आमोजनाभा खचाको व्मवस्था गरयने ऩनन फताइएको छ ।
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सरकारको अदहऱेकै सॊरिनाऱे उजान सॊकट हटाउन सककदै न : उजान ववऻ
नेऩारभा वताभान उजाा सॊकट सभाधान गना नेऩार ववद्मुत प्राथधकयण य नेऩार आमर ननगभको
सॊयचनागत सुधाय गनऩ
ुा ने आवाज उजाा व्मवसामी तथा उजाा ववऻहरुरे उठाएका छन ् ।

याष्ट्रिम व्मवसामीक ऩहररे भङ्गरफाय याजधानीभा आमोजना गये को उजाा सॊकट य सभाधान ववषमक
अन्तयकक्रमा कामाक्रभका सहबाथगहरुरे उजाा ऺेत्रभा सॊयचनागत सध
ु ायको भाग गये का छन ् । कामाक्रभको

उद्घाटन गदै वाखणज्म तथा आऩनू ता भन्त्री गणेशभान ऩन
ु रे चीनफाट ऩेिोमरमभ ऩदाथा आऩनू ताभा केही
दढराई बएऩनन मो सयकायरे आऩनू ताको ववववथधकयण गये यै छाड्ने प्रनतफद्धता व्मक्त गये का छन ् ।

―भर
ू त् ववगतका याज्मका गरत नीनतका कायण नै अदहरेको सॊकट मसजाना बएको हो । ऩेिोमरमभ

आऩनू ताको ववववथधकयणराई हाभीरे ऩदहरे कदहल्मै सोचेनौं । अफ गनतरो मशऺा सफैरे हाॉमसर गये का छौं‖
ऩन
ु रे बने ।

कामाक्रभराई सम्फोधन गदै याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. मुवयाज खनतवडारे बने ―सयकायरे

केही आमोजना ववकास समभनतभापात अनघ फढाउने बनेको छ । गुम्फा ववकास समभनतजस्तो समभनत

सॊयचनारे जरववद्मुत फनाउॉ दै न । जनताको अऩनत्व हुने गयी आमोजना कम्ऩनी प्रारुऩभा फनाउनुऩछा ।‖
कामाक्रभभा कामाक्रभ आमोजना गये को ऩहरका अध्मऺ ऩद्म ज्मोनतरे बने, ―उजाा सॊकटरे सफबन्दा फढी

उद्मोगी व्मवसामीहरुराई नै वऩयोरेको छ । सॊकट सभाधानका राथग दईु ओटा काभ गनऩ
ुा छा । ऩदहरो
सयकायी वा ननजी व्मवसामीराई एकाथधकाय प्रकृनतको व्मवसाम गना ददनु हुॉदैन य दोश्रो सयकायी नीनतहरु
ऩायदशॉ
एवभ ्
नछन
नछनभा
ऩरयवतान
नह
वातावयण
फनाउनऩ
।‖
ु ने
ु दा छ
त्मसैगयी ऩहरका भहासथचव सयु े न्रवीय भाराकायरे अदहरे उद्मोगी व्मवसामीहरुरे बोग्नु ऩये को उजाा
सॊकट सफै सॊकटहरुको भह
ु ान बएको फताए । मदी ऩरयष्ट्स्थनत मस्तै फननयहने हो बने हार फन्द अवस्थाभा

यहे का दईु हजाय बन्दा फढी उद्मोगहरु कदहल्मै खोल्न नसक्ने अवस्था ऩनन आउन सक्ने उनरे फताए ।

फैङ्कको ब्माज छुट भात्र होइन सयकायरे तत्कार उद्मोगहरुका राथग याहत प्माकेजको व्मवस्था गनऩ
ुा ने
उनको भाग थथमो ।

कामाक्रभभा कामाऩत्र प्रस्तुत गदै उजाा ववऻ डा अभत
ृ भान नकभॉरे एरऩी ग्मास बन्दा ववद्मुतरे खाना
ऩकाउॉ दा भामसक खचा कभ आउने हुनारे उजाा सॊकटको फेरा धेयै ऩरयवाय ववद्मुतीम चल्
ु होभा स्थानान्तयण
बएकोरे ३०० दे खख ४०० भेघावाट ववद्मुत थऩ बाय ऩये को फताए । हार १३०० भेघावाट बफजुरीको

आवश्मकता यहे को य सो भाग ऩूनता गना सकेको बए ऩेिोमरमभ ऩदाथाको आमातफाट ववदे शीने ५० अफा
रुऩैमाॉ जोगाउन सककने उनरे फताए । नेऩार ववद्मतु प्राथधकयणका उऩ कामाकायी ननदे शक शेयमसॊह बाटरे

बने ―साना आमोजना ननजी ऺेत्रराई हस्तान्तयण गदै याज्मरे ठूरा आमोजनाहरुभा भात्र रगानी गने

नीनत अष्ट्ख्तमाय गनऩ
ुा छा । फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड, ऩष्ट्श्चभसेती य दध
ू कोसीजस्ता ठूरा जराशममुक्त
आमोजना ननभााण नबए सम्भ रोडसेडडङ्गको अन्त्म सम्बव छै न ।‖

कामाक्रभभा उजाा ऺेत्रका ववऻहरु, प्राध्माऩकहरु, उद्मभी व्मवसामीहरु, ववद्माथॉहरु तथा उजाा
सॊचायकभॉहरुको सहबाथगता थथमो ।
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ववकास सममनतबाट ववद्युत ् ववकास हुॉदैन् उऩाध्यऺ खनतवडा

याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. मुवयाज खनतवडारे जरववद्मुत ् आमोजना ववकास समभनतभापात फनाउन
नहुने फताएका छन ् । आमोजनाभा जनताको ऩनन अऩनत्व हुने बएकारे कम्ऩनीभापात आमोजना ननभााण गनऩ
ुा ने
उनरे सुझाए ।
याष्ट्रिम व्मावसानमक ऩहररे सोभफाय याजधानीभा आमोजना गये को ऊजाा सॊकट य सभाधान ववषमक छरपर

कामाक्रभराई सम्वोधन गदै ्ै उऩाध्मऺ खनतवडारे ववकास समभनतभापात आमोजना फन्न नसक्ने ठोकुवा गये ।

“सयकायरे केही आमोजना ववकास समभनतभापात अनघ फढाउने बनेको छ,” उनरे बने “गुम्फा ववकास समभनतजस्तो
समभनत सॊयचनारे जरववद्मुत ् फनाउॉ दै न । जनताको अऩनत्व हुने गयी आमोजना कम्ऩनी प्रारूऩभा फनाउनुऩछा ।
समभनत बनेको आऩm
ू ननकट व्मष्ट्क्तराई जाथगय खव
ु ाउने थरोभात्र हो ।” जराशममुक्त आमोजना य सोरायफाट
उत्ऩादन हुने बफजुरीको खरयद–बफक्री दय (ऩीऩीए) ननधाायण गना आवश्मक बएको खनतवडारे फताए ।

सो अवसयभा कामाऩत्र प्रस्तत
ु गदै ऊजाा ववश्रेषक प्रा. डा. अभत
ृ भान नकभॉरे आजको ददनभा नेऩाररे १३ सम

भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गये को बए ऊजााको सभस्मा नआउने फताए । “भागअनुसाय ऊजाा उत्ऩादन गये को बए

एरऩीजी ग्मास य डडजेर खऩतफाऩत ५० अफा रुऩैमाॉ ववदे श जान योककने थथमो,” उनरे बने “मसतपा ध्मान नददॉ दा
सभस्मा फढे य गएको छ ।”

स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊस्था (ईऩान)का अध्मऺ खड्गफहादयु ववरटरे भुरुकको ऊजाा सुयऺाका राथग १० हजाय

भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन नहुॉदासम्भ ऊजाा सॊकटकार रगाउन भाग गये । ववद्मुत ् ऐनभा १२० ददनभा आमोजना

अनुभनतऩत्र (राइसेन्स ) ददने व्मवस्था बए ऩनन १ वषासम्भ राग्ने गये को गुनासो सुनाए । “राइसेन्स मरन १ वषा,
वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (ईआई ) गना २ वषा य वन स्वीकृत मरन राभो सभम राग्ने गये को छ,” उनरे बने,

“मस्तो अवस्थाभा प्रवद्र्धकरे कसयी जरववद्मत्ु भा रगानी गछा ?” प्रवद्र्धकरे आमोजना फनाउन १० भन्त्रारम, २३
ववबाग य ३६ वटा कानुन ऩाय गनऩ
ुा ने फताउॉ दै उनरे मसराई एकद्वाय प्रणारीफाट राइसेन्स मरने व्मवस्था गना
ववरटरे भाग गये ।

नेऩार ववद्मत
ु ् प्राथधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक शेयमसॊह बाटरे नदीको फहावभा आधारयत आमोजनारे रोडसेडडङ
हटाउन नसक्ने बन्दै जराशमुक्त आमोजना फनाउनुऩनेभा जोड ददए । “साना आमोजना ननजी ऺेत्ररे य ठूरा तथा

जराशममुक्त आमोजना याज्मरे फनाउनुऩने थथमो,” बाटरे बने, “ऩनछल्रो सभम सयकायरे जरववद्मुत्भा रगानी
घटाउॉ दै गएको ऩरयणाभ आजको ऊजाा सॊकट हो ।” उनरे फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड, ऩष्ट्श्चभसेती य दध
ू कोसीजस्ता
ठूरा जराशममुक्त आमोजनाको काभ तत्कार सुरु हुनुऩनेभा जोड ददए । हार ववद्मुत्को भाग फढे य साढे १३ सम
भेगावाट ऩग
ु ेको उनरे जानकायी ददए ।

ऩेिोमरमभ डडरसा एसोमसमसनका ऩूवअ
ा ध्मऺ एवॊ व्मावसानमक ऩहरका सथचव सयोज ऩाण्डेरे नेऩार आमर

ननगभको २० वषाअनघको सॊयचनारे गदाा फजायभा ऩेिोमरमभको हाहाकाय बएको फताए । ननगभको बण्डायण ऺभता

फढाउन ध्मान नददएका कायण आज मस्तो अवस्था आएको उनको बनाइ थथमो । न्मूनतभ ९० ददन भाग धान्ने गयी
ऩेिोमरमभ सष्ट्जचती फढाउनुऩने उनरे फताए । व्मावसानमक ऩहरका अध्मऺ ऩद्भ ज्मोतीरे ऩेिोमरमभको
एकाथधकाय हटाई प्रनतस्ऩधााभा जानऩ
ु ने सझ
ु ाएका थथए ।
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२२ आयोजनाऱे डडजेऱ ऩाउने
रक्ष्भण ववमोगी

ऊजाा भन्त्रारमरे ननभााण अष्ट्न्तभ चयणभा यहे का २२ जरववद्मुत आमोजनाराई ननभााण साभग्री तथा
डडजेर आऩूनताको व्मवस्था मभराइददने बएको छ । आऩूनता भन्त्रारमभापात नेऩार आमर ननगभसॉग
सभन्वम गये य मस्तो व्मवस्था गना राथगएको हो ।

आउॉ दो वषाको दहउॉ दभा रोडसेडडङ फढ्न नददन भन्त्रारमरे अदहरेदेखख नै प्रकक्रमा सरु
ु गये को छ ।

रोडसेडडङ न्मन
ू ीकयण कामाको अनग
ु भन मोजना रागू गये य एक वषामबत्र ननभााण सककने आमोजनाराई
डडजेर, ननभााण साभग्रीरगामत आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने तमायी बइयहे को ऊजाा सथचव

सभ
ु नप्रसाद शभाारे जानकायी ददए । 'ननभााणको अष्ट्न्तभ चयणभा यहे का अथधकाॊश आमोजनारे डडजेर
अबावको सभस्मा बोथगयहे का छन ्,' ऩदहरा मही सभस्मा सभाधान गनऩ
ुा छा ,' उनरे बने ।

बायतरे गये को नाकाफन्दीऩनछ इन्धन तथा ननभााण साभग्री आमात नहुॉदा दजानौं आमोजना मसफाट
प्रबाववत बएका छन ् । ननभााण साभग्री य इन्धन आऩूनता मभराइददन ननजी नेऩार ववद्मुत

प्राथधकयणरगामत ननजी ऺेत्ररे भन्त्रारमसॉग आग्रह गदै आएका थथए । तित ् ननकामको आग्रह य फढ्दो
ववद्मुत सॊकटराई भनन ् गदै ऊजाारे आऩूनता भन्त्रारमसॉग सभन्वम गये य आऩूनता व्मवस्था गरयदन
रागेको छ ।

प्राथधकयणरे ननभााण गरययहे का ३० भेगावाटको चभेमरमा, १४ भेगावाटको कुरेखानी तेस्रोसदहत २२

आमोजनारे ननभााण सुचारु गना डडजेर य ननभााण साभग्री आऩूनताको व्मवस्था मभराइददन आग्रह गये का
थथए । डडजेर आऩूनता सहज बए ननजी ऺेत्रका भात्र १८ आमोजना आउॉ दो डेढ वषामबत्र ऩूया हुने स्वतन्त्र
ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) रे जानकायी ददएको छ ।

प्राथधकयणको सहामक भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
ु कम्ऩनीरे सभेत साताको १२ हजाय मरटय डडजेर
उऩरब्ध गयाइददन भन्त्रारमराई आग्रह गदै आएको छ । मस्तै, ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहे को सफैबन्दा
ठूरो ५० भेगावाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी 'ए', २५ भेगावाटको भाथथल्रो भादी, १५ भेगावाटको हे वाखोरा,
सात भेगावाटको भाई क्मास्केडरगामत आमोजनारे डडजेर य ननभााण साभग्री आऩनू ताको व्मवस्था
मभराइददन आग्रह गये को ऊजाा सथचव शभाारे फताए ।

'चारु वषामबत्र य २०७३ को असोजसम्भ ननभााण ऩूया हुने आमोजना छनोट गये य इन्धन आऩूनताभा

सहजीकयण गनेफाये छरपर बएको छ,' उनरे भॊगरफाय नागरयकसॉग बने, 'आउॉ दो वषाको दहउॉ दको
ववद्मुत सॊकट कभ गना ऩनन मी आमोजना पास्ट ट्र्माकभा ननभााण गना जरुयी छ, मस ववषमभा आऩूनता
भन्त्रारमसॉग सभेत छरपर बइसकेको छ ।'

ऊजाा भन्त्रारमका अनस
ु ाय आऩनू ता भन्त्रारमरे तत्कारका राथग १० आमोजनाराई भात्र डडजेर ददन
सककने जानकायी ददएको छ । 'मसै वषा ननभााण ऩूया हुने १० आमोजना छानेय ल्माउन आऩूनतारे ऊजाा

भन्त्रारमसॉग आग्रह गये को छ,' भन्त्रारमका सहसथचव समभययत्न शाक्मरे बने, 'ऩदहरो ३ भदहनामबत्र
ननभााण सककने य त्महीअनुसाय नछटो सककने आमोजनाको सूची तमाय बइयहे को छ ।'
बायतको नाकाफन्दीका कायण मसभेन्टरगामत ननभााण साभग्री आमात बइयहे ऩनन डडजेर तथा ऩेिोर
जम्भा भागको १० प्रनतशतभात्र मबबत्रइयहे को ननगभरे जानकायी ददएको छ । ननगभका अनुसाय भुरकबय

दै ननक चाय राख ५० हजाय मरटय डडजेर य तीन राख ५० हजाय मरटय ऩेिोर भाग छ । आऩूनता त्मसको १०
प्रनतशतभात्र बइयहे को छ ।

बायतफाट आऩूनता फढ्न नसके ऩनन ववद्मुत सॊकट कभ गना ऩनन जरववद्मुत आमोजना ननभााणको

ववकल्ऩ नयहे कारे भन्त्रारमरे डडजेर उऩरब्ध गयाउन सहजीकयणको बूमभका खेरेको सथचव शभाारे

फताए । भन्त्रारमका अनुसाय डडजेर य ननभााण साभग्री ल्माउने व्मवस्था बए आउॉ दो वषाको असोजमबत्र
एक सम ५० भेगावाट बफजुरी थवऩन सक्छ । तय, इऩानरे उक्त अवथधभा २२२ भेगावाट बफजुरी थवऩने
दाफी गये को छ ।

भन्त्रारमरे आउॉ दो वषाको दहउॉ दभा ववद्मत
ु सॊकट कभ गना बायतफाट थऩ ववद्मत
ु आमात गने

मोजनासभेत अगाडड फढाएको छ । प्राथधकयणरे मो वषा बायतफाट अथधकतभ २४० भेगावाटसम्भ बफजर
ु ी
ककनेको थथमो । आउॉ दो वषा ११५ भेगावाट साबफककै नाकाका प्रसायण राइन सदृ
ु ढीकयण गये य ल्माउन

सककने प्रथधकयणरे जानकायी ददएको छ । मही मोजना अनस
ु ाय काभ बइयहे को प्राथधकयणका अथधकायी
फताउॉ छन ् ।

मस्तै, आउॉ दो वषा दहउॉ दसम्भ प्राथधकयणरे २५ भेगावाटको सौमा प्रान्ट जडानको काभ सक्ने दाफी
गरयएको छ । तय, मसको काभ अदहरेसम्भ सुरु बएको छै न । थचनी मभरफाट उत्ऩादन हुने २५ भेगावाट

बफजुरीको खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गयी काभ अगाडड फढाउन भन्त्रारमरे प्राथधकयणराई ननदे शन ददएको
छ । थचनीमभरफाट उत्ऩाददत बफजुरी केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न नसककने प्राथधकयणका
अथधकायीको तका छ ।

डडजेर ऩाउने आमोजना
आमोजना ऺभता (भेगावाट) ननभााण गने ननकाम
भाथथल्रो ताभाकोसी ४५६ नेववप्राको सहामक कम्ऩनी

चभेमरमा ३० नेववप्रा
कुरेखानी तेस्रो १४ नेववप्रा
भाथथल्रो भस्र्माङ्दी 'ए' ५० ननजी ऺेत्र
भाई क्मास्केट ७ ननजी ऺेत्र
भाथथल्रो भादी २५ ननजी ऺेत्र
हे वाखोरा १४.९ ननजी ऺेत्र
भाथथल्रो भाई ९.८ ननजी ऺेत्र
थाऩा खोरा १३.६ ननजी ऺेत्र
दयौंदी 'ए' ६ ननजी ऺेत्र
झ्मायी खोरा २ ननजी ऺेत्र
सबा खोरा ४ ननजी ऺेत्र
टुॊगुन ठोस्ने खोरा ४.३६ ननजी ऺेत्र
खानी खोरा २ ननजी ऺेत्र
जोगभाई खोरा ७.६ ननजी ऺेत्र
दयभखोरा 'ए' २.५ ननजी ऺेत्र
गेरुन खोरा ३.२ ननजी ऺेत्र
सदॊ खोरा ४ ननजी ऺेत्र
छान्दी खोरा २ ननजी ऺेत्र
भढ्क्मु खोरा १० ननजी ऺेत्र

द्वायी खोरा ३.७५ ननजी ऺेत्र
भाथथल्रो भाइ क्मास्केड ८ ननजी ऺेत्र
जम्भा ६७९.७१
स्रोत: ऊजाा भन्त्रारम
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एक मदहनामै ववद्युत ् प्राथधकरणमा दश करोड खरानी
फढी ऺभताका िान्सपभाय याख्दा ताय नै जल्नथारे
रामप्रसाद ऩुडासैनी

बायतरे अघोवषत नाकाफन्दी गये को कायण काठभाडौं उऩत्मकाभा खाना ऩकाउने ग्मास, ऩेिोर, डडजेर य

भट्दटतेरको अबाव हुॉदा ववद्मुत ् खऩत साभान्म अवस्थाभा बन्दा झण्डै तीन सम प्रनतशतरे वद्
ृ थध हुॉदा िान्सपभाय
य ववद्मत
ु ् प्रवाह गने ताय नै जल्नथारेऩनछ एक भदहनाको अवथधभा प्राथधकयणको दश कयोडबन्दा फढी नोक्सान

बएको छ । ग्मास, ऩेिोर, डडजेर य भट्दटतेर प्रमोग गये य गनऩ
ुा ने सफै काभ बफजुरीरे गनाथाल्दा ऩदहरा िान्सपभाय
जरेको थथमो बने ऩनछल्रो सभमभा ताय नै जल्नथारेको हो । िान्सपभाय फढी ऺभताको याखेय ववद्मुत ् सप्राई

गदाा बाय धान्न नसकेय धभाधभ ताय नै जल्नथारेको छ । ‗५० केबीएको िान्सपभाय बएको ठाउॉ भा जरेऩनछ दईु

सम केबीएको सम्भ याखेका छौँ‘, प्राथधकयणका ववतयण तथा ग्राहक सेवा ननदे शनारमका उऩ–कामाकायी ननदे शक
याभचन्र ऩाण्डेमरे बने, ‗ऺभताबन्दा फढीको िान्सपभाय याखेय ववद्मुत ् प्रवाह गदाा धभाधभ ताय नै जरेको छ ।

मसरे थऩ सभस्मा ननम्त्माएको छ ।‘ िान्सपभायको ऺभता फढाउन दफाफ आएऩनछ त्महीअनुसाय ऺभता फढाउॉ दा
तायरे धान्न नसक्नारे काठभाडौंभा ताय जल्ने सभस्मा ददनहुॉ फढ्दै गएको हो ।

प्राथधकयणसॉग ताय य िान्सपभायको अबाव नबए ऩनन सफै ठाउॉ भा जान ऩेिोमरमभ ऩदाथाको अबाव बएको कायण
जल्नासाथ भभात गना नसककएको कामाकायी ननदे शक भक
ु े श काफ्रेरे फताए । ‗जरेको ताय य िान्सपभायको

व्मवस्था गना सककए ऩनन सफै ठाउॉ भा नछटो ऩ-ु माउन इन्धनको अबाव बएको कायण काठभाडौंभै नछटो ववद्मुत ्
आऩनू ता गना सककएको छै न ।‘ प्राथधकयणरे ननममभत प्रकक्रमाफाट खरयद गये को य बक
ू म्ऩको फेरा बायतरे

सहमोगस्वरुऩ ददएको ताय स्टकभा बए ऩनन ऩेिोमरमभ ऩदाथाको अबावरे कभाचायी ऩरयचारन गना सभस्मा
ऩये कारे काठभाडौंका कमौं टोर केही ददनदे खख अन्धकायभा छन ् ।

ववद्मत
ु ् प्रवाह गने तायको आमु ऩचास वषाबन्दा फढी बए ऩनन ऺभताबन्दा फढी प्रवाह हुॉदा ताय जल्नेक्रभ जायी छ ।
बायतको नाकाफन्दीऩनछ प्राथधकयणका चाय समबन्दा फढी िान्सपभाय जमरसकेका छन ् । काठभाडौं ऺेत्रीम

कामाारमअन्तगात नै एक भदहनाको अवथधभा करयफ एक समवटा िान्सपभाय जरेको छ । अन्म फेराभा फढीभा

चाय÷ऩाॉचवटा भात्र िान्सपभाय जल््मो । ताय त जरेकै थथएन । कभ ऺभताको िान्सपभाय बएको कायण जरेको

गुनासो य दफाफ आएऩनछ प्राथधकयणरे ऺभता वद्
ृ थध गये य िान्सपभाय याख्दै आएको छ । फढी ऺभताका िान्सपभाय
याख्नथारेऩनछ ताय नै धभाधभ जल्नथाल्दा घयहरुभै खतया फढे को छ । ताय जल्दा टोरभै आगरागीको सम्बावना
फढी हुन्छ ।

गत वैशाख १२ गतेको बूकम्ऩऩनछको अवस्थाभा बन्दा अदहरे प्राथधकयण अस्तव्मस्त बएको छ । प्राथधकयणका

अनस
ु ाय िान्सपभाय पेनाासाथ ताय नै जल्नथारेऩनछ जदटरता थवऩॉदै गएको हो । िान्सपभाय पेना सष्ट्जरो बए ऩनन

ताय पेना सभम राग्ने बएको कायण ग्राहकहरु अन्धकायभै फस्न फाध्म बएका हुन ् । अदहरेकै भाग यहने हो बने सफै

ठाउॉ भा ताय पेनऩ
ुा ने हुन्छ । एउटा िान्सपभायफाट चाय÷ऩाॉच ककरोमभटयसम्भ ताय रगेय ववद्मुत ् ववतयण गरयएको छ
। ताय कतै पेने कतै नपेने गदाा जल्ने सभस्मा झनै फढ्ने बएको कायण प्राथधकयणरे तारभेर मभराउनसकेको छै न
। अत्मथधक भाग हुने फेरा खाना ऩकाउने, ऩानी तान्नेजस्ता काभ नगना प्राथधकयणरे अनुयोध गये ऩनन ग्राहकरे

नटे दाा ताय य िान्सपभाय जल्ने क्रभ फढे को हो ।
बक
ू म्ऩऩनछ ववद्मत
ु ् चह
ु ावट फढे को य भहसर
ु सॊकरन घटे को फेरा भधेश आन्दोरनराई दे खाउॉ दै बायतरे अघोवषत

नाकाफन्दी गये ऩनछ ग्मास आमात ठप्ऩ हुॉदा ववद्मुत्को खऩत फढे य िान्सपभाय य ताय जल्दा प्राथधकयण थऩ आथथाक

नोक्सानीभा ऩना गएको छ । उठ्ने भहसुरबन्दा ऩनन साभान जरेय प्राथधकयणराई फढी घाटा हुने अवस्था दे खखएको
छ । चह
ु ावट फढ्ने, ताय य िान्सपभाय जरेय घाटा खाॉदै आएको प्राथधकयणराई ठूरा ग्राहकरे न्मन
ू तभ भहसर
ु ऩनन
मभनाहा गरयददनुऩ-मो बनेय दफाफ ददनथारेका कायण प्राथधकयणको आथथाक अवस्था थऩ कभजोय हुने दे खखन्छ ।
‗फन्दको कायण उद्मोग/करकायखाना सजचारन गना नसकेको बन्दै उद्मोग वाखणज्म भहासॊघरगामत

उद्मोगी/व्मवसामीहरुका ववमबन्न सॊस्थारे भहसुर मभनाहाका राथग दफाफ ददएका छन ्‘, उऩ–कामाकायी ननदे शक
ऩाण्डेमरे बने, ‗भहसुर मभनाहाको भाग ऩनन ऩूया गनाथामरमो बने प्राथधकयण आथथाक रुऩभा उठ्नै नसक्ने गयी
थरा ऩनेछ ।‘
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मोदीखोऱा प्रभाववत ऺेत्रमा तीन साताऩनर् ववद्युत ् सञ्िाऱन

महाॉको ऩातीचौयष्ट्स्थत १४.८ भेघावाट ऺभताको भोदीखोरा जरववद्मुत ् केन्रफाट प्रबाववत आठवटा
गाववसभा तीन साताऩनछ ववद्मुत ् सजचारन बएको छ।

भोदी सफस्टे सनभा जडडत तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय भभातऩनछ भङ्गरफाय साॉझदे खख ववद्मुत ्
सजचारन बएको हो । गत काविक ३० गतेदेखख ववथग्रएको िान्सपभाय हे टाॉ्ैडाभा भभातका राथग

ऩठाइएको थथमो । ववद्मुत ् सजचारन बएसॉगै नाकाफन्दीरे प्रताडडत स्थानीमवासीरे याहत भहसुस गये का
छन ् ।

तीन हप्ताबन्दा फढी सभमसम्भ भभात नबएकारे स्थानीमवासी आन्दोमरतसभेत फनेका थथए । काविक
३० गते िान्सपाभयभा सभस्मा आएऩनछ नाकाफन्दीफाट प्रबाववत स्थानीमवासी ववद्मुत ् नहुॉदा थऩ

सभस्माभा ऩये का थथए । आन्दोरनभा उबत्रएका स्थानीमवासी य भोदीखोरा सफस्टे सनका फीचभा तीन
ददनमबत्रभा ववद्मुत ् आऩूनता सजचारन गने सहभनतऩनछ स्थानीमवासीरे आन्दोरन सभेत स्थथगत गये का
थथए । ऩातीचौयष्ट्स्थत सफस्टे सनभा यहे को िान्सपभाय बफगे ्यऩनछ दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ, नतरहाय,
याम्जादे उयारी, थचत्रे, आथायडाडाॉखका य बूकदे उयारी गाववसभा ववद्मुत ् अवरुद्ध बएको थथमो ।

उक्त केन्रभा नमाॉ िान्सपभाय गएको वैशाखभा भात्रै जडान गरयएको थथमो । जडान बएको सात भदहनाभा
नै बफथग्रएऩनछ त्मसको गण
ु स्तयभा सभेत सभस्मा हुन सक्ने बएकारे छानबफन हुनऩ
ु ने भाग भोदीखोराका
कभाचायीरे गये का छन ् ।

गत वषासम्भ सो ऺेत्रभा १.५ एभमबए ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदै आएको थथमो । तय

कभ ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदा मी गाववसभा हये क ददन साॉझभा ववद्मतुत्बाय कटौती

बएको बन्दै प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दा ऩटकऩटक आन्दोमरत बएऩनछ तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय
जडान गरयएको थथमो । यासस
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‗ऊजाा सॊकट गदहरयनुभा याजनीनतक कायण‘
नेऩारभा ऊजाा सॊकट गदहरयनुभा याजनीनत प्रभुख कायण दे खखएको छ । याष्ट्रिम व्मावसानमक ऩहररे

याजधानीभा आमोजना गये को ऊजाा सॊकटको बोगाइफाये को छरपरभा ववऻहरूरे ऊजाा सॊकट गदहरयॉ दै
जानभ
ु ा याजनीनतभा दे खखएको अन्मोरताराई कायण दे खाएका हुन ् । कामाक्रभभा वाखणज्म तथा
आऩनू ताभन्त्री गणेशभान ऩन
ु रे ऊजाा सॊकटफाये फेरैभा सोचेय गरु
ु मोजना ननभााण गयी कामाान्वमन गये को
बए सॊकट नआउने फताए । याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. मव
ु याज खनतवडारे सयकायरे ऊजाा य

खाद्म सयु ऺाभा ववशेष जोड ददने फताउॉ दै मसका राथग ननजी ऺेत्रसॉग सहकामा गये य अनघ फढ्न सयकाय
तमाय यहे को फताए ।

ववऻ प्राध्माऩक डा. अभत
ृ नकभॉरे वताभान ऊजााको उऩमोग प्रववृ ि य बववरमफाये कामाऩत्र प्रस्तुत गदै

सभमभै जरववद्मुत ् आमोजना नफन्नु तथा नवीकयणीम ऊजााका स्रोतभा ध्मान नऩुग्नु नै ऊजाा सॊकट
गरयदहनुको कायण दे खखएको फताए । ऩेिोमरमभ ऩदाथा य ग्माॉसभा फढ्दो ऩयननबायता अन्त्म गना स्ऩरट
मोजना ल्माउनुऩने उनको बनाइ छ । नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक शेयमसॊह बाटरे

जरववद्मुत ् ववकासभा याज्मका प्रमासहरूफाये कामाऩत्र प्रस्तुत गदै सयकायरे ननजी ऺेत्रराई जरववद्मुत ्
उत्ऩादनको ष्ट्जम्भा ददएऩनछ कभ चासो ददएको य ठुरा आमोजना नफनाउनु नै ववद्मुत ् अबावको कायण
यहे को फताए ।

ऊजाा सुयऺाफाये कामाऩत्र प्रस्तुत गदै स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इप्ऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु
ववरटरे जरववद्मुत ् आमोजना राइसेन्सदे खख याजनीनत य अष्ट्ख्तमायसम्भ पसेको फताए । याष्ट्रिम
व्मावसानमक ऩहरका सथचव ऩेिोमरमभ ऺेत्रका सॊकट य सभाधानका उऩामहरू ववषमक कामाऩत्र प्रस्तुत

गदै ऩेिोमरमभ ऩदाथा व्माऩारयकबन्दा फढी याजनीनतक ऩदाथा बएको तथा अऩयाधीकयण य याजनीनतक
सॊयऺणरे अननममभतता भौराएको फताए । कामाक्रभभा याष्ट्रिम ऩहरका अध्मऺ ऩद्भ ज्मोनत, भहासथचव
सुयेन्रवीय भाराकायरगामतरे ऊजाा सॊकटका कायण सफै ऺेत्रभा गम्बीय असय ऩये को फताए ।
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आश गुरुङ

आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) हुन नसक्दा ६ सम भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो भस्मााङ्दी २ जरववद्मत
ु ्
आमोजना अन्मोरभा ऩये को छ।

रगानी फोडारे गत वषा बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा भाथथल्रो कणाारी य
अरुण तेस्रोको ऩीडीए भस्मौदाभा सहभनत जट
ु ाएको थथमो। तय, ‗ऩनछ गने‘ बन्दै भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–२ य

६ सम ५० भेगावाटको ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको ऩीडीए थाती याखखएको थथमो। गत वैशाखभा बायतको
गान्धी भष्ट्ल्रकाजन
ुा ा याव (जीएभआय) इनजॉ मरमभटे डसॉग ऩीडीए वाताा हुने बननए ऩनन बक
ू म्ऩका कायण
अनघ फढ्न सकेन।

जीएभआय इनजॉ भाथथल्रो कणाारीको प्रवद्र्धक कम्ऩनी हो। ऩनछल्रो सभम आउॉ दो जनवयीभा भाथल्रो
भस्र्माङ्दी २ आमोजनाको ऩीडीए वाताा गने बननए ऩनन बायतीम अघोवषत नाकाफन्दीका कायण अनघ फढ्ने
सॊकेत दे खखएको छै न। आमोजना भनाङको मसयानतारभा फाॉध फनाएय रभजुङ तानघ्रङको स्माॉगेभा

ववद्मुत्गह
ृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय)भा उल्रेख छ।
ृ ननभााण गयी ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयने ववस्तत
जीएभआयको ८२ य नेऩारका वन्ृ दभान प्रधानाॊगको १८ प्रनतशत रगानीभा दहभतार हाइड्रोऩावय प्रामररे
ननभााण गने बननएको उक्त आमोजनाको रागत वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (ईआईए)

प्रनतवेदनअनुसाय ८४ अफा ९६ कयोड रुऩैमाॉ छ। प्रनतवेदन ६ वषाअनघ तमाय ऩारयएको थथमो। अदहरे मसको

रागत १ अफाबन्दा फढी राग्ने अनुभान गरयएको छ। दहभताररे आमोजनाको डीऩीआय ऩनन ६ वषाअनघ नै
सकेको थथमो। डीऩीआयका राथग ३ सम ३० मभटय सुरुङका राथग २ सम ७० मभटय खन्दै गदाा २०६६ पागुन
ऩदहरो साता एभाओवादीसभथथात तभु याष्ट्रिम भुष्ट्क्त भोचाारे ‗याष्ट्रिम दहत ववऩयीत‘ बन्दै

आमोजनास्थरभा झन्डा गाडेय ननभााण योकेका थथए। आमोजनाको ऩूवााधाय तथा डीऩीआयका राथग ७

भदहनादे खख काभ बइयहे को थथमो। आमोजनाको तानघ्रङ याभफजायष्ट्स्थत सम्ऩका कामाारमभा गत भाघभा
आमोजना फन्न नददने बन्दै नेत्रववक्रभ चन्द नेतत्ृ वको भाओवादीरे झन्डा गाडेका थथए।
भाथथल्रो भस्र्माङ्दी २ जरववद्मुत ् आमोजनाका भहाप्रफन्धक ददरीऩकुभाय (डीके) मसॊहरे बने, ‗अदहरेको
असहज ऩरयष्ट्स्थनतका कायण ऩीडीएभा दढराइ बएको छ।‘ नाकाफन्दीअनघ वातााका राथग २/३ ऩटक

अनौऩचारयक छरपर बएको उनरे सुनाए। ‗ऩदहरे बूकम्ऩ य त्मसऩनछ अदहरेको ऩरयष्ट्स्थनतरे सभस्मा
फनामो,‘ उनरे बने, ‗ऩरयष्ट्स्थनत सहज नहुन्जेर ऩीडीए वाताा प्रकक्रमा अननश्चत छ।‘ सहज ऩरयष्ट्स्थनत
सुरुवात बए ४/५ भदहनाभा ऩीडीए सककने उनरे
उल्रेख गये ।

जीएभआयरे सन ् २०१६ को अन्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरएको थथमो। ५ वषाभा सक्ने

मोजना फनाए ऩनन ऩीडीए य अन्म प्रकक्रमागत दढराइरे आमोजना सक्नै राग्ने मभनतसम्भ सुरुवात हुन

सकेको छै न। गत वषाको काविकभा सयकायरे ५ सम भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका आमोजनाको वावषाक
नवीकयण दस्तुय ६० राख ननधाायण गये को थथमो। मसअनघ नवीकयण दस्तुयफाऩत वावषाक २० राख नतदै
आएकाभा भाथथल्रो भस्र्माङ्दी २ रे आमोजना फन्ने/नफन्ने अननष्ट्श्चत बए ऩनन कयोडौं रुऩैमाॉ दस्तुय
नतरयसकेको छ।

भाथथल्रो भस्र्माङ्दी २ जरववद्मुत ् आमोजना बायत ननकासीका राथग ननभााण हुन रागेको हो। नदीको
फहावभा आधारयत (यन अप दद रयबय) प्रकृनतको मो आमोजना ननभााण, सजचारन य हस्तान्तय (फुट)

‗भोडर‘ अन्तगात जीएभआयरे २५ वषाका राथग ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ऩाउने छ।

ऩीडीएऩनछ भात्र राइसेन्स ऩाउने य ‗पाइनाष्ट्न्समर क्रोज‘ हुने आमोजनाका भहाप्रफन्धक मसॊहरे फताए।
रगानी गने ववषमभा गत वषा नै प्रवद्र्धक जीएभआय य ववश्व फैंकअन्तगातको अन्तयााष्ट्रिम ववि ननगभ
(आईएपसी) फीच सॊमुक्त आमोजना ववकास सम्झौता बएको थथमो। जसअनुसाय आईएपसीरे
आमोजनाभा १० प्रनतशत सेमय तथा १५ प्रनतशत कजाा रगानी गने बएको छ।

आमोजनारे प्रबाववत गाववसहरू भनाङको धायाऩानी, रभजुङको तानघ्रङ य घेभुा गाववसभा साभुदानमक
ववकास मोजनाअन्तगात १ अफा रुऩैमाॉ फढी रगानी गरयसकेको जनाएको छ।

>f]tM /fhwfgL, 2072÷8÷23

>f]tM sf/f]af/, 2072÷8÷23

मोदीखोऱा प्रभाववत ऺेत्रमा तीन साताऩनर् ववद्युत ् सञ्िाऱन
ऩातीचौयष्ट्स्थत १४.८ भेघावाट ऺभताको भोदीखोरा जरववद्मुत ् केन्रफाट प्रबाववत आठवटा गाववसभा
तीन साताऩनछ ववद्मुत ् सजचारन बएको छ ।

भोदी सफस्टे सनभा जडडत तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय भभातऩनछ भङ्गरफाय साॉझदे खख ववद्मत
ु ्

सजचारन बएको हो । गत काविक ३० गतेदेखख ववथग्रएको िान्सपभाय हे टौडाभा भभातका राथग ऩठाइएको
थथमो । ववद्मत
ु ् सजचारन बएसॉगै नाकाफन्दीरे प्रताडडत स्थानीमवासीरे याहत भहसस
ु गये का छन ् ।
तीन हप्ताबन्दा फढी सभमसम्भ भभात नबएकारे स्थानीमवासी आन्दोमरतसभेत फनेका थथए । काविक
३० गते िान्सपाभयभा सभस्मा आएऩनछ नाकाफन्दीफाट प्रबाववत स्थानीमवासी ववद्मुत ् नहुॉदा थऩ

सभस्माभा ऩये का थथए । आन्दोरनभा उबत्रएका स्थानीमवासी य भोदीखोरा सफस्टे सनका फीचभा तीन
ददनमबत्रभा ववद्मुत ् आऩूनता सजचारन गने सहभनतऩनछ स्थानीमवासीरे आन्दोरन सभेत स्थथगत गये का
थथए ।

ऩातीचौयष्ट्स्थत सफस्टे सनभा यहे को िान्सपभाय बफगे ्यऩनछ दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ, नतरहाय,

याम्जादे उयारी, थचत्रे, आथायडाडाॉखका य बूकदे उयारी गाववसभा ववद्मुत ् अवरुद्ध बएको थथमो ।
उक्त केन्रभा नमाॉ िान्सपभाय गएको वैशाखभा भात्रै जडान गरयएको थथमो । जडान बएको सात भदहनाभा

नै बफथग्रएऩनछ त्मसको गुणस्तयभा सभेत सभस्मा हुन सक्ने बएकारे छानबफन हुनुऩने भाग भोदीखोराका
कभाचायीरे गये का छन ् ।

गत वषासम्भ सो ऺेत्रभा १.५ एभमबए ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदै आएको थथमो । तय

कभ ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदा मी गाववसभा हये क ददन साॉझभा ववद्मतुत्बाय कटौती

बएको बन्दै प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दा ऩटकऩटक आन्दोमरत बएऩनछ तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय
जडान गरयएको थथमो । यासस

>f]tM g]kfn uf]/vfkq, 2072÷8÷23

मोदीखोऱा प्रभाववत ऺेत्रमा तीन साताऩनर् ववद्यत
ु ् सञ्िाऱन

महाॉको ऩातीचौयष्ट्स्थत १४.८ भेघावाट ऺभताको भोदीखोरा जरववद्मत
ु ् केन्रफाट प्रबाववत आठवटा गाववसभा तीन
साताऩनछ ववद्मुत ् सजचारन बएको छ । भोदी सफस्टे सनभा जडडत तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय भभातऩनछ
भङ्गरफाय साॉझदे खख ववद्मुत ् सजचारन बएको हो । गत काविक ३० गतेदेखख ववथग्रएको िान्सपभाय हे टाॉ्ैडाभा

भभातका राथग ऩठाइएको थथमो । ववद्मुत ् सजचारन बएसॉगै नाकाफन्दीरे प्रताडडत स्थानीमवासीरे याहत भहसुस
गये का छन ् ।

तीन हप्ताबन्दा फढी सभमसम्भ भभात नबएकारे स्थानीमवासी आन्दोमरतसभेत फनेका थथए । काविक
३० गते िान्सपाभयभा सभस्मा आएऩनछ नाकाफन्दीफाट प्रबाववत स्थानीमवासी ववद्मत
ु ् नहुॉदा थऩ

सभस्माभा ऩये का थथए । आन्दोरनभा उबत्रएका स्थानीमवासी य भोदीखोरा सफस्टे सनका फीचभा तीन
ददनमबत्रभा ववद्मत
ु ् आऩनू ता सजचारन गने सहभनतऩनछ स्थानीमवासीरे आन्दोरन सभेत स्थथगत गये का
थथए ।

ऩातीचौयष्ट्स्थत सफस्टे सनभा यहे को िान्सपभाय बफगे ्यऩनछ दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ, नतरहाय,

याम्जादे उयारी, थचत्रे, आथायडाडाॉखका य बूकदे उयारी गाववसभा ववद्मुत ् अवरुद्ध बएको थथमो ।
उक्त केन्रभा नमाॉ िान्सपभाय गएको वैशाखभा भात्रै जडान गरयएको थथमो । जडान बएको सात भदहनाभा
नै बफथग्रएऩनछ त्मसको गुणस्तयभा सभेत सभस्मा हुन सक्ने बएकारे छानबफन हुनुऩने भाग भोदीखोराका
कभाचायीरे गये का छन ् ।

गत वषासम्भ सो ऺेत्रभा १।५ एभमबए ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदै आएको थथमो । तय

कभ ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ् ववतयण हुॉदा मी गाववसभा हये क ददन साॉझभा ववद्मतुत्बाय कटौती

बएको बन्दै प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दा ऩटकऩटक आन्दोमरत बएऩनछ तीन एभमबए ऺभताको िान्सपभाय
जडान गरयएको थथमो । यासस

>f]tM cleofg, 2072÷8÷24

माथथल्ऱो कणानऱी जऱववद्युत ् आयोजना : ऩुन्स्थाऩना कायनयोजनाको
अच्न्द्तम मस्यौदा मङ्मसरमभत्रै

ननभााण तमायी प्रकक्रमाभा यहे को ९ सम भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो कणाारी जरववद्मत
ु ् आमोजनाको

ऩन
ु ्स्थाऩना कामामोजनाको अष्ट्न्तभ भस्मौदा भङ्मसयमबत्रै ऩयू ा हुने बएको छ । ननभााणको ष्ट्जम्भा मरएको
बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे डडसेम्फयको दोस्रो हप्ता (भङ्मसय २९) सम्भभा आमोजना ऩन
ु ्स्थाऩना
कामामोजनाको अष्ट्न्तभ प्रनतवेदन सम्ऩन्न गने्े जानकायी ददएको हो ।

मसअनघ नै आमोजनाफाट प्रबाववत स्थानीमको ऩुन्स्थाऩना कसयी गने बन्नेफाये ववस्तत
ृ मोजना

सभेदटएको कामामोजना भस्मौदा कम्ऩनीरे तमाय गरयसकेको छ । अदहरे कम्ऩनीरे आमोजनाफाट
प्रबाववत हुने स्थानीमवासीको ऩरृ ठऩोषण मरने काभ गरययहे को रगानी फोडा नेऩाररे जानकायी ददएको छ ।
आमोजनास्थर सुखेत, दै रेख य अछाभभा ऩछा ।

कम्ऩनीरे मसअनघ नै प्रबाववत ष्ट्जल्राफाट प्रनतननथधत्व गने साॊसद य सम्फष्ट्न्धत भन्त्रारमका अथधकायी,
रगानी फोडा नेऩार य प्रबाववत स्थानीमसभऺ भस्मौदा सावाजननक गरयसकेको छ ।
कामामोजनाभा आमोजनाफाट प्रबाववत हुने भाननसको ववस्तत
ृ वववयण सभेदटएको छ । कामामोजनाभा
आमोजनाफाट प्रबाववत हुने व्मष्ट्क्तको सम्ऩवि, जग्गा य ऺनतऩनू ता मोजनारगामत उल्रेख छन ् ।

कामामोजनाअनस
ु ाय आमोजनाफाट ४ सम २६ घयऩरयवाय य २ सम १७ बौनतक सॊयचना प्रबाववत हुनेछन ् ।
प्रबाववत घयभध्मे ५६ ओटा ववस्थावऩत हुनेछन ् । स्थानीमहरूरे ऩन
ु ्स्थाऩना मोजना स्ऩरट फनाउन

आमोजना ववकासकतााराई आग्रह गये का छन ् । साथै, आमोजनाभा ऩाउने शेमय य नन्शल्
ु क प्राप्त हुने

ववद्मत्ु फाये ऩनन स्ऩरट गयाउने आग्रह गये का छन ् । मससॉगै ९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रो जरववद्मत
ु ्

आमोजना ववकास कम्ऩनी एसजेबीएन अरुण–३ ऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनीरे ऩुन्स्थाऩना कामामोजना
प्रायष्ट्म्बक भस्मौदा तमायी अष्ट्न्तभ चयणभा ऩु¥माएको रगानी फोडारे जानकायी ददएको छ ।
प्याकेज–१ को डीऩीआर मस्यौदा तयार

भङ्मसय २३, काठभाडौं (अस) । काठभाडौं उऩत्मकाको पोहोय व्मवस्थाऩनका राथग ववस्तत
ृ आमोजना

प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमाय गना छुट्ट्माएको तीनओटा प्माकेजभध्मे प्माकेट–१ को प्रायष्ट्म्बक ववस्तत
ृ

आमोजना प्रनतवेदन फुझाइएको छ । प्माकेज–१ को ष्ट्जम्भा ऩाएको नेप्वेरट कम्ऩनीरे डीऩीआय भस्मौदा
रगानी फोडा नेऩारराई फझ
ु ाएको हो । नेप्वेरट कम्ऩनीभा कपनल्माण्डको कम्ऩनु नकेशन य नेऩारको दद
अग्र्माननक मबरेजको सॊमक्
ु त रगानी यहे को छ ।

डीऩीआय अध्ममनऩनछ फोडारे आमोजना सम्बाव्म दे खखएभा आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) को
प्रकक्रमा शुरू गने जानकायी ददएको छ । सम्बाव्म दे खखएभा ऩीडीएका राथग काठभाडौं भहानगयऩामरका य
स्थानीम ववकास भन्त्रारमसॉगको सॊमोजनभा इच्छुक कम्ऩनीसॉग कुयाकानी अगाडड फढ्नेछ । फोडाका
अनुसाय कम्ऩनीहरूराई डीऩीआयको अष्ट्न्तभ प्रनतवेदन फुझाउन सन ् २०१६ जनवयी ११ सम्भको

सभमावथध ददइएको छ । उता, प्माकेज २ य ३ को डीऩीआय गने ष्ट्जम्भा ऩाएको क्रीन भ्मारी कम्ऩनीरे
ऩनन भस्मौदा प्रनतवेदन फुझाउने तमायीभा यहे को फोडारे जानकायी ददएको छ ।
अनुभाननत १० अफा रुऩैमाॉको काठभाडौं उऩत्मका एकीकृत पोहोय व्मवस्थाऩन मोजना कामाान्वमनभा

आएऩनछ पोहोयको व्मवस्थाऩन वातावयणभैत्री तयीकाफाट हुनेछ । त्मस्तै, ददगो पोहोय दिटभेण्ट प्राण्ट
स्थाऩना गयी ऊजाा ननकाल्ने, ननजीऺेत्रको सहबाथगता गयाउनेरगामत उद्दे श्म याखखएका छन ् ।
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एक मदहना ऩनर् बबजऱ
ु ी

ऩवातको ऩातीचौय ष्ट्स्थत १४ दशभरफ ८ भेघावाट ऺभताको भोदीखोरा जरववद्मत
ु केन्रफाट प्रबाववत आठ वटा गाउॉ
बफकास समभनतभा एक भदहना ऩनछ बफजुरी फरेको छ।

भोदी सफस्टे शनभा जडडत ३ एभबीए ऺभताको िान्सपभायभा सभस्मा आएऩनछ एक भदहना दे खख अवरुद्ध बफद्मुत
सेवा िान्सपभाय भभात ऩनछ सुचारु बएको हो। कानताक ३० गते िान्सपाभयभा सभस्मा आएऩनछ बफद्मुत अवरुद्ध
बएको थथमो।

ववद्मत
ु अवरुद्ध हुने य ग्माॉसको सभेत अबाव हुॉदा स्थानीमफासीरे सभस्मा झेल्दै आएका थथए। दहटौडाभा भभात
गरयएऩनछ ववद्मुत सुचारु बएको भोदीखोरा सफस्टे शनरे जानकायी ददएको छ ।

ऩातीचौय ष्ट्स्थत सफस्टे शनभा यहे को िान्सपभाय बफथग्रएऩनछ दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ, नतरहाय, याम्जादे उयारी, थचत्रे,
आथायडाडाॉखका य बक
ू दे उयारी गाउॉ ववकास समभनतभा ववद्मत
ु अफरुद्ध बएको थथमो । सो केन्रभा बफथग्रएको नमाॉ
िान्सपभाय गएको फैशाख भदहनाभा भात्रै जडान गरयएको थथमो।

भोदीखोरा प्रबाववत ऺेत्रभा ववद्मुत बफतयणका राथग एक फषा अनघ कानताकभा दभौरीफाट िान्सपभाय खझकाइएको
थथमो। ऩुयानो िान्सपभाय दभौरी कपताा ऩठाएऩनछ ठे केदायरे फैषाखभा भात्रै नमाॉ िान्सपभाय जडान गये को थथमो।

जडान बएको ७ भदहनाभा नै बफथग्रएऩनछ त्मसको गुणस्तयभा सभेत सभस्मा हुन सक्ने बएकारे छानफीन हुनुऩने
भोदीखोराका कभाचायीहरूरे फताएका छन ्। गत फषा सम्भ मस ऺेत्रभा १ दशभरफ ५ एभमबए ऺभताको

िान्सपभायफाट ववद्मुत बफतयण हुॉदै आएको थथमो। तय कभ ऺभताको िान्सपभायफाट ववद्मुत ववतयण हुॉदा मी

गाबफसभा हये क ददन साॉझभा रोडसेडडङ बएको बन्दै प्रबाबफत ऺेत्रका फामसन्दाहरू ऩटक ऩटक आन्दोमरत बएऩनछ ३
एभमबए ऺभताको िान्सपभाय जडान गरयएको थथमो।
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जऱववद्यत्ु को ऱाइसेन्द्स प्रकक्रया र्ररतो बनाउन माग

jताभान ऊजाा सॊकट सभाधान गना नेऩार ववद्मत
ु प्राथधकयण य नेऩार आमर ननगभको सॊयचनागत सध
ु ाय गनऩ
ुा ने

आवाज ऊजाा व्मवसामी तथा ऊजाा ववऻहरूरे उठाएका छन ्। याष्ट्रिम व्मावसानमक ऩहररे याजधानीभा सम्ऩन्न ऊजाा
सॊकट य सभाधान ववषमक अन्तबत्र ्यmमा कामाक्रभभा सहबागीरे उक्त भाग उठाएका हुन ्।

कामाक्रभभा वाखणज्म तथा आऩूनताभन्त्री गणेशभान ऩुनरे चीनफाट ऩेिोमरमभ ऩदाथा आऩूनताभा केही दढराई बए ऩनन
सयकायरे आऩूनताको ववववथधकयण गये यै छोड्ने प्रनतफद्धता व्मक्त गनब
ुा मो। ‘भूरत् ववगतका याज्मका गरत

नीनतका कायण नै अदहरेको सॊकट मसजाना बएको हो। ऩेिोमरमभ आऩनू ताको ववववथधकयणराई हाभीरे ऩदहरे कदहल्मै
सोचेनौं। अफ गनतरो मशऺा सफैरे हामसर गये को छ।’ भन्त्री ऩुनको बनाइ थथमो।

कामाक्रभराई सम्फोधन गदै याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. मुवयाज खनतवडारे बन्नुबमो–‘सयकायरे केही
आमोजना ववकास समभनतभापात अनघ फढाउने बनेको छ। गम्
ु फा ववकास समभनतजस्तो समभनत सॊयचनारे
जरववद्मुत ् फनाउन सककॉदै न। जनताको अऩनत्व हुने गयी आमोजना कम्ऩनीको प्रारूऩभा फनाउनुऩछा ।’

‘ऊजाा सॊकटरे सफैबन्दा फढी उद्मोगी व्मवसामीराई वऩयोरेको छ। सॊकट सभाधानका राथग दईु वटा काभ गनऩ
ुा छा ।
ऩदहरो सयकायी वा ननजी व्मवसामीराई एकाथधकाय प्रकृनतको व्मवसाम गना ददनु हुॉदैन य दोस्रो सयकायी नीनतहरू

ऩायदशॉ एवभ ् नछननछनभा ऩरयवतान नुहने वातावयण फनाउनुऩदा छ।’ ऩहरका अध्मऺ ऩद्भ ज्मोनतरे बन्नुबमो।
त्मसैगयी ऩहरका भहासथचव सयु े न्रवीय भाराकायरे ऊजाा सॊकट अदहरे उद्मोगी व्मवसामीरे बोग्नु ऩये को सफै

सॊकटको भुहान बएको फताउॉ दै ऩरयष्ट्स्थनत मस्तै फननयहने हो बने हार फन्द अवस्थाभा यहे का दईु हजायबन्दा फढी

उद्मोगहरू कदहल्मै खोल्न नसक्ने अवस्था ऩनन आउन सक्छ दाफी गनब
ुा मो। भहासथचव भाराकायरे फैंकको ब्माज
छुट भात्र होइन सयकायरे तत्कार उद्मोगहरूका राथग याहत प्माकेजको व्मवस्था गनऩ
ुा छा , बन्नब
ु मो।

कामाक्रभभा कामाऩत्र प्रस्तुत गदै ऊजााववऻ प्राडा. अभत
ृ भान नकभॉरे एरऩीजी ग्मासबन्दा ववद्मुत्रे खाना ऩकाउॉ दा

भामसक खचा कभ आउने हुनारे ऊजाा सॊकटको फेरा धेयै ऩरयवाय ववद्मुतीम चर
ु ोभा स्थानान्तयण फताउनुबमो। उहाॉरे
ऩनछल्रो सभम नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणराई ३०० दे खख ४०० भेगावाट थऩ बाय ऩये को फताउनुबमो। हार नेऩारा
१३०० भेगावाट बफजुरीको आवश्मकता यहे को य सो भाग ऩूनता गना सकेको बए ऩेिोमरमभ ऩदाथाको आमातफाट
ववदे मशने ५० अफा रुवऩमाॉ जोगाउन सककने ऩनन उहाॉरे फताउनब
ु मो।

नेऩार ववद्मतु प्राथधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक शेयमसॊह बाटरे साना जरववद्मुत ् आमोजना ननजी ऺेत्रराई

हस्तान्तयण गदै याज्मरे ठूरा आमोजनाभा भात्र रगानी गने नीनत अष्ट्ख्तमाय गनऩ
ुा छा । फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड,
ऩष्ट्श्चभसेती य दध
ू कोशीजस्ता ठूरा जराशममक्
ु त आमोजना ननभााण नबएसम्भ रोडसेडडङको अन्त्म सम्बव
नबएको दाफी गनब
ुा मो।

त्मस्तै स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊघ (इऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु ववरटरे जरववद्मत
ु ् राइसेन्स प्रकक्रमा ननकै
झन्झदटरो यहे को फताउॉ दै १०औॊ भन्त्रारम, २३ ववबाग य ३६ कानुन ऩाय गदै राईसेन्स मरनुऩने दख
ु ेसो गनब
ुा मो।
मसराई छोट्माएय एकद्वाय प्रणारीफाट राइसेन्स मरने व्मवस्था गनऩ
ुा ने ववरटको सुझाव छ। कामाक्रभभा ऊजाा
ऺेत्रका ववऻ, प्राध्माऩक, उद्मभी व्मवसामीहरूको सहबाथगता थथमो।
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ररडीको हाईड्रोऩावरको नगद ऱाभाॊश ववतरण

रयडी हाइड्रोऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनी मरमभटे डको काविक १३ गते सम्ऩन्न बएको १४औॊ साधायण सबाफाट ऩायीत

बए फभोष्ट्जभ १० दशभरव ५२६ प्रनतशत नगद राबाॊश भङ्मसय २८ गतेदेखख कम्ऩनीको प्रधान कामाारमफाट ववतयण
गरयॉ दैछ ।
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ग्रामीण जऱस्रोत व्यवस्थाऩन ऩररयोजनाका ऱाथग कररब दईु अबन
कपनल्मान्डरे ग्राभीण जरस्रोत व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना ९तेस्रो चयण० कामाान्वमनका राथग रु एक अफा
८१ कयोड अनुदानस्वरुऩ नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउने बएको छ ।
आज अथाभन्त्रारमभा आमोष्ट्जत एक कामाक्रभभा अनुदान सहामतासम्फन्धी सम्झौताऩत्रभा नेऩारका

राथग कपनल्मान्डका याजदत
ू मोभाा सुबान्तो य अथाभन्त्रारमका सथचव रोकदशान ये ग्भीरे हस्ताऺय गये ।
अनद
ु ानस्वरुऩ प्राप्त उक्त यकभ भध्म तथा सद
ु यू ऩष्ट्श्चभाजचर ववकास ऺेत्रका अछाभ, फैतडी, फझाङ,
फाजयु ा, डडेल्धयु ा, दै रेख, दाचर
ुा ा, डोटी, हुम्रा य कैरारीका जनताका स्वास््म, साभाष्ट्जक–आथथाक
ववकास, खानेऩानी य सयसपाइभा सभान ऩहुॉच सनु नष्ट्श्चतताभा खचा गरयनेछ ।

भध्म तथा सुदयू ऩष्ट्श्चभाजचर ववकास ऺेत्रका १० ष्ट्जल्राभा कामाान्वमन गरयने ग्राभीण खानेऩानी आऩूनता,

ऺभता ववकास, सभावेशी ववकास तथा सयसपाइ कामाक्रभ कामाान्वमन ऩरयमोजनाको भुख्म रक्ष्म हुनेछ ।
आगाभी ऩाॉच वषासम्भ सजचारन हुने तेस्रो चयणको उक्त ऩरयमोजनाफाट दईु राख ३४ हजाय सवासाधायण
खानेऩानी सेवाफाट राबाष्ट्न्वत हुनेछन ् बने १२ हजाय ककसानराई मसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।
साथै, तीन हजाय ऩरयवायरे फहुउद्दे श्मीम जरऩद्धनतफाट राब मरनेछन ् ।

सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गना आमोष्ट्जत कामाक्रभभा ददइएको जानकायीअनुसाय उक्त ऩरयमोजना सङ्घीम
भामभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमरे कामाान्वमन गनेछ । यासस

>f]tM sf/f]af/, 2072÷8÷25

ऊजान सॊकट िमु ऱॉ दा प्राथधकरण ४ मदहनादे खख ठप्ऩ
– सञ्िाऱक सममनत बैठक बस्न सकेन
बाबुराम खड्का

काठभाडौं, २५ भॊमसय : दे शभा ववद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण, ववतयण य खरयदको एकभात्र ष्ट्जम्भेवाय ननकाम नेऩार
ववद्मुत ् प्राथधकयणका काभ–कायफाही ४ भदहनादे खख ठप्ऩ छन ् । दे शभा ऊजाा सॊकट गदहरयॉदै गएका फेरा ४
भदहनादे खख प्राथधकयणफाट केही ननणाम नै बएका छै नन ् ।

बदौ १० दे खख सजचारक समभनत फैठक फस्न नसक्दा प्राथधकयण ननममभत काभभा भात्रै खष्ट्ु म्चएको छ । फैठक
नफस्दा ववद्मुत ् खरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए), सोरु करयडोय, कोसी करयडोयरगामत अन्म प्रसायणराइन

आमोजना, ननभााणाधीन जरववद्मुत ् आमोजनाका ठे केदायराई बुक्तानी, नमाॉ आमोजना य प्रसायणराइनको काभ
सच
ु ारु, ठे केदायको म्माद थऩ, आन्तरयक ऩदऩनू ता, ववृ िववकास जस्ता भहत्वऩण
ू ा काभ योककएका छन ् ।

“बदौ १० ऩनछ प्राथधकयणभा कुनै ननणाम हुन सकेका छै नन ् । ऊजाासॊकट गदहरयएका फेरा सॊस्थाराई ननष्ट्रक्रम

ऩारयएको छ,‖ नाभ नफताउने एक अथधकायीरे बने, ―सजचारक समभनत फैठक नफस्दा सॊस्था नै गनतहीन बएको छ
।‖

उच्च बायरे साढे ४ समबन्दा फढी ववद्मुतीम िान्सपभाय जरे ऩनन नमाॉ खरयद गना प्राथधकयणराई सभस्मा बएको
छ । फोडा फैठकरे खरयदसम्फन्धी ननणाम गनऩ
ुा ने हुन्छ ।

ऊजाा भन्त्रारमरे सहमोग नगये को प्राथधकयणका अथधकायीहरू फताउॉ छन ् । सजचारक समभनत फैठक फस्न, नीनतगत
ननणाम गना य आमोजनाका काभ अनघ फढाउन ऊजाारे सहमोग नगये को आयोऩ उनीहरूको छ । फैठक नफस्दा धेयै
प्रस्ताव अड्ककएका छन ् । नमाॉ ऊजााभन्त्री य सथचव आए ऩनन फैठक कदहरे फस्ने हो, टुॊगो छै न ।

सथचवरे ऩनन फैठक याख्न सकेका छै नन ् । फैठक कदहरे फस्छ बन्नेभा सथचव सुभनप्रसाद शभाा आपैं अनमबऻ छन ् ।
भन्त्रीसॉग ऩयाभशा गये य फैठक डाककने उनरे फताए । ―भ बखायै ऊजााभा आएकारे महाॉ केही कुया फुझ्दै छु,‖ उनरे बने,
―भन्त्रीज्मूसॉग ऩयाभशा गये य फैठक याख्नेछु ।‖

प्राथधकयणको अध्मऺ भन्त्री वा सथचव को हुने बन्ने ववषमभा अझै प्ररट हुन नसकेको शभाारे स्वीकाये । अनघल्रो

सयकायको ननणामअनस
ु ाय शभाा प्राथधकयणका अध्मऺ ऩनन हुन ् । ववद्मत
ु ् प्राथधकयण ऐनभा भन्त्री, याज्मभन्त्री वा

उनरे तोकेका व्मष्ट्क्त अध्मऺ हुने व्मवस्था छ । भन्त्रीरे चाहे आपैं अध्मऺ हुन सक्छन ्, नबए उनरे अरु कसैराई
तोक्न सक्छन ् ।

प्राथधकयणरे ऩठाएका धेयै प्रस्ताव ऊजाारे योकेको आयोऩ अथधकायीहरूको छ । रोडसेडडङ न्मन
ू ीकयणरगामत धेयै
मोजना कामाान्वमनका राथग स्वीकृनत मरन ऩठाइए ऩनन ऊजाारे सहमोग नगये को उनीहरू फताउॉ छन ् ।

तत्कारीन भन्त्री याधाकुभायी ऻवारी य सथचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीफीच झगडा चककाएऩनछ सोरु करयडोय

प्रसायणराइन आमोजनाको ठे क्काराई मरएय अष्ट्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगको मसपारयसभा तत्कारीन
प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे ऻवारीराई फखाास्त गये का थथए । त्मसऩनछ ऊजााको सभेत कामाबाय सम्हारेका

तत्कारीन उऩप्रधानभन्त्री वाभदे व गौतभरे कामाकायी ननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेराई भन्त्रारमभा हाष्ट्जय गयाएय ३

सजचारकराई हटाएऩनछ प्राथधकयण झनै सभस्माभा ऩये को थथमो । सवोच्च अदारतरे काफ्रेराई मथावस्थाभा
काभ गना य सजचारकको ऩऺभा अन्तरयभ आदे श ददए ऩनन प्राथधकयणरे ननकास ऩाएको छै न ।

क्रसबोडनर प्रसारणऱाइन ननमानणमा दढऱाइ

नेऩार–बायत अन्तयदे शीम ४०० केबी क्रसफोडाय प्रसायणराइनको काभ पेरय ऩनन ननधाारयत सभमभा नसककने
दे खखएको छ । ऩुस ५ सम्भ क्रसफोडायको नेऩारनतय काभ सकेय थऩ बफजुरी आमात गयी रोडसेडडङ घटाउने
प्राथधकयणको मोजना ऩनछ धकेमरने बएको छ ।

ऩुसको ऩदहरो साता सम्ऩन्न गये य थऩ ९० भेगावाट बफजुरी आमात गने रक्ष्म छ । ९० भेगावाट आएऩनछ भात्र

रोडसेडडङ दै ननक १० घण्टाभा यहनेछ । दढराइ बए अवस्था बमावह हुने प्रऺेऩण प्राथधकयणको छ । हारसम्भ ऩनन

क्रसफोडायको काभ सुरु नबएकारे ननधाारयत सभमभा सम्ऩन्न नहुने अवस्था आएको हो । क्रसफोडाय राइन जोड्नका
राथग बायतीम प्राववथधक टोरी अदहरे काठभाडौंभा छ ।

क्रसफोडायअन्तगात ५ वटा टावय उठाउन य एउटाको पाउन्डेसन फनाउन फाॉकी छ । धनुषा य भहोियीको मसभानाको ७

ककरोमभटय ऺेत्रभा काभ अवरुद्ध छ । “सकेसम्भ प्रसायणराइनको काभ सक्ने तमायीभा छौं,” प्राथधयकयण प्रसायण
ननदे शनारमका उऩकामाकायी ननदे शक कन्है माकुभाय भानन्धय बन्छन,् “भधेस आन्दोरनरे काभ सुरु गना सभस्मा
बएकारे सककन अझै डेढ भदहना राग्ने दे खखन्छ ।” मबठ्ठाभोडदे खख भुजफ्पयऩुयसम्भको काभ १५ ददनमबत्र सककने
जानकायी उनरे ददए ।

ऩावय िान्समभसन कम्ऩनी नेऩार मरमभटे ड (ऩीटीसीएन) य बायतीम साझेदाय क्रसफोडाय ऩावय िान्समभसन कम्ऩनी
मरमभटे ड (सीऩीटीसी)का अथधकायीफीच नतहायअनघ बायतको नमाॉददल्रीभा सम्ऩन्न छरपरऩश्चात ् क्रसफोडायको

काभ ऩुस ५ सम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म तम गरयएको थथमो । बदौभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म बए ऩनन भधेस आन्दोरनरे
काभ अवरुद्ध छ । काभ सुरु गये को १ भदहनामबत्र नेऩारतपाको काभ सककनेछ ।

प्राथधकयणरे बायतको ऩावय िे डडङ कऩोये सन (ऩीटीसी) मरमभटे डसॉग २५ वषाका राथग १५० भेगावाट बफजुरी ककन्ने
सम्झौता गरयसकेको छ । त्मसभध्मे ९० भेगावाट आमात गना रागेको हो । ऩीटीसीसॉगको सम्झौता मो वषादेखख

कामाान्वमनभा आइसकेको छ । ढल्केफयभा सफस्टे सन नफनेका कायण ४ सम केबी राइनराई १३२ केबीभा चाजा

गये य ९० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गने तमायी बएको हो । ववद्मुत ् आमातका राथग बायतको भुजफ्पयऩुयभा १
सम एभफीको िान्सपभाय जडान बइसकेको छ । हार बायतफाट २३० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात बइयहे को छ ।

